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Geen seriewerkzaamheden zoals bij velen, maar bij ons is ieder product uniek! 
 Ongeveer 3 medewerkers houden zich altijd bezig met het begin traject; denk aan 
laseren en kanten. Vanaf dat moment ga jij en je collega’s aan de slag. Als Allround 
Metaalbewerker volgen jullie het proces van het product. 

Dit betekent dat alle voorkomende werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden: 
• Verspanen (boren/ tappen, draaien/ frezen);
• Samenstellen product
• Aflassen Tig, Mig/ Mag
• Voorbereiden op eventuele nabewerkingen bv poedercoaten
• Eventueel afmonteren
Kortom, alle werkzaamheden worden zelfstandig door jou of samen met een  collega 
 uitgevoerd. Soms werk je een aantal uren aan een klein onderdeel, maar grotere  projecten 
kunnen weer dagen tot weken duren.

VACATURE EISEN 
Als je de volgende vragen met ‘ja’ kan beantwoorden, dan zijn we op zoek naar jou! 
• Ben je 38 uur per week beschikbaar?
• Ben je een vakman en hebt enige jaren werkervaring?
• Heb je een goede inzet en motivatie?
• Heb je kennis van het lassen met TIG en MIG/MAG?

ARBEIDSVOORWAARDEN
Jouw inzet wordt goed beloond. Je start met een contract voor bepaalde tijd, maar als 
je jezelf  bewijst als Allround Metaalbewerker dan zal dit verlengd gaan worden naar een 
contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast hanteren we de CAO Metaal en Techniek voor 
overige arbeidsvoorwaarden.

Word jij onze nieuwe 
Allround Metaalbewerker 

RVS/Staal die metaalproducten 
van A tot Z samenstelt? René Aarts is in 1995 gestart met Aarts Metaal in zijn loods aan huis. 

Dit werd al snel te klein en vanaf 2002 is Aarts Metaal gevestigd op 

de huidige locatie in Asten die 1800 m² groot is. De organisatie groei-

de door en inmiddels streven 11 personen iedere dag naar het beste 

resultaat. Aarts Metaal blijft groeien, dit betekent dat de huidige lo-

catie uitgebreid wordt naar 2350 m².  

Aarts Metaal is veelzijdig in metaal. Veel producten worden uit roest-

vrijstaal, staal en aluminium gemaakt. Aart Metaal werkt voor uiteen-

lopende klanten. Denk aan sectoren zoals: machinebouw, foodsec-

tor, automotive, landbouw en bijvoorbeeld zwembadbouw. René 

heeft één uitspraak die overal in het bedrijf terug komt: ‘Gaat niet, 

bestaat niet’. 

De sfeer bij Aarts Metaal 
Iedere dag samen de dag opstarten met een kop koffie is typerend 

voor Aarts Metaal. De leeftijd van de medewerkers ligt tussen de 16 

en 51 jaar. Medewerkers kennen elkaar goed, er wordt samen ge-

pauzeerd en er wordt regelmatig tijd gemaakt voor een praatje of 

lolletje. Net als samen de bouwvak indrinken of mountainbiken in 

Duitsland. Daarentegen wordt er hard gewerkt en wordt de klus sa-

men geklaard. Dus als het druk is wordt er een uur eerder gestart, 

waardoor overwerken in de avonden beperkt blijft. 

WIL JE KENNIS 
MET ONS MAKEN?

Is deze vacature op jouw lijf geschreven? Reageer 
dan snel! Als je vragen hebt over de functie, voel 
je vrij om deze te stellen. Hiervoor kun je het best e 
 contact opnemen met René Aarts: 0493 - 49 20 34. 
Als je geïnteresseerd bent in een kennismakings-
gesprek, dan vragen we je om je CV te sturen naar 
rene@aartsmetaal.nl.
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