
                                                                                                                               

(Leerling) Assemblagemedewerker, Grip Vacuüm Lifting, Bergambacht 40 uur 

per week 
Vind jij het geweldig om in een schone omgeving mooie kwalitatief hoogwaardige producten te 

vervaardigen? Hou je van machines en werk je graag in een ambitieus team bij een groeiende 

organisatie? Lees dan verder voor jouw nieuwe leuke baan!  

 

Jouw rol als (leerling) assemblagemedewerker  
Onze producten worden door jou zowel mechanisch, pneumatisch als elektrisch geassembleerd en 

aangesloten. Klinkt complex? Uitdagend is het juiste woord! We maken gebruik van jouw kennis en 

kunde en vullen dit indien noodzakelijk aan met trainingen. Ook het volgen van een duale 

vakopleiding behoort tot de mogelijkheden. De assemblage werkzaamheden kunnen later uitgebreid 

worden met het keuren van hijsgereedschap. In de werkplaats werk je nauw samen met de voorman 

assemblage. Bij de voorman kun je terecht voor al je vragen en krijg je de juiste begeleiding. Naast 

de voorman werken er natuurlijk nog meer assemblagemedewerkers in de werkplaats en werk je 

samen met de collega's op kantoor. Op den duur is er de mogelijkheid om service en keuringen op 

locatie uit te voeren bij zowel projecten of bij de klant.   

 

Wat bieden wij 
• Een jong en enthousiast team waar je mag leren, ontwikkelen en fouten mag maken; 

• Een salaris tussen de € 1.850, - en € 2.500, - afhankelijk van kennis en ervaring, met ruimte 

om in te groeien; 

• Deze functie in combinatie met een duale vakopleiding behoord tot de mogelijkheden; 

• Een tijdelijk contract voor 40 uur p/w met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Werktijden in overleg af te stemmen tussen 07:00 – 17:00 uur; 

• Geen hiërarchische lijnen maar vertrouwen in eigen kunnen en verantwoordelijkheid;  

• 24 vakantiedagen o.b.v. een fulltime (40 uur p/w) dienstverband. 

Wat vragen wij 
• Minimaal MBO- 3 werk- en denkniveau; 

• Iemand die graag met zijn handen werkt en gevoel heeft voor techniek; 

• Kwaliteitsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel;  

• Ervaring in assemblage in de machinebouw is een pré; 

• Een enthousiaste instelling en de wil om mee te bouwen aan de groei van Grip. 

Grip Vacuüm Lifting 
Grip Vacuüm Lifting is een snelgroeiende speler op de markt van vacuümhijsgereedschap. Onze trots 

is het ontwikkelen van slim en veilig hijsgereedschap, waar onze klanten graag mee willen werken en 

vol enthousiasme over praten. Het bedrijf is opgericht in 2018 door de broers Rik en Martijn van 

Wijngaarden en heeft inmiddels een groot aantal werkende glaszuigers in de markt actief en een 

even groot aantal tevreden klanten. Door deze groei ontstaan op verschillende plekken in de 

toekomst vacatures waarvan deze vacature er één van is.   

 

 



                                                                                                                               

Enthousiast en wil je reageren? 
Een zware sollicitatieprocedure is niets voor ons. Ben je enthousiast, bel dan even (085 – 018 0321) 

of stuur je cv naar Sanne Mulder HR Adviseur via contactgegevens: hr@grip-lifting.nl. Vervolgens 

bellen we je om je motivatie en je cv te bespreken en kunnen we een kop koffie plannen. Als het van 

beide kanten klikt kunnen we verdere afspraken maken.   
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