
 
 
 

A.P. van den Berg is een innovatief familiebedrijf uit Heerenveen en maakt al bijna 55 jaar onderscheidende apparatuur voor 
bodemonderzoek (het sonderen) voor zowel land als offshore toepassingen en verkoopt dit wereldwijd. Bij A.P. van den Berg 
is innovatie dagelijkse kost voor alle werknemers. De op maat gemaakte sondeerapparatuur wordt bij A.P. van den Berg van A 
tot Z in eigen huis ontwikkelt en gemaakt. De constructieafdeling is hierin van groot belang voor het realiseren van een 
kwalitatief hoogwaardig product. Om dit kracht bij te zetten zijn wij per direct op zoek naar een:   
 

Constructiebankwerker 
(fulltime m/v) 

 
Ben jij op zoek naar een gevarieerde functie waarbij geen dag hetzelfde is? Wil jij als constructiebankwerker een diversiteit 
aan taken uitvoeren zoals zagen, boren, snijden, zetten, knippen, samenstellen, lassen en richten? Dit van verschillende 
materialen zoals koker, strip, plaat en buis? Dan ben je bij A.P. van den Berg op de juiste plek.  
 
Afwisselend maatwerk 
Als constructiebankwerker ervaar je veel variatie in het maken van onderdelen, mede omdat het vervaardigen van 
sondeerapparatuur maatwerk betreft. Als constructiebankwerker ben je een belangrijke schakel in het hele proces en zie je 
het resultaat van je inspanningen in het eindproduct. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het maken van grote 
onderdelen, zoals bijvoorbeeld een subframe van een vrachtwagen, of kleine onderdelen voor fijnmechanica.   
 
Wat houdt de functie precies in? 
• Je maakt, bewerkt en monteert door toepassing van verschillende lastechnieken.  
• Je stelt onderdelen zelfstandig samen aan de hand van technische tekeningen.  
• Je bent verantwoordelijk voor de mechanische assemblage van apparatuur.  
• Je werkt volgens het kwaliteitssysteem en de richtlijnen van het VGWM beleid.  
• Je voert zo nu en dan reparaties uit aan bestaande machines. 
 
Nauwkeurig   
Ben jij in je werk nauwkeurig, betrokken en denk je graag mee zodat wij mede dankzij jou een optimaal eindresultaat 
bereiken? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wat wij van jou verwachten is het volgende:  
• Je hebt een MBO opleiding afgerond richting metaalbewerker, constructiebankwerker of soortgelijk.  
• Je beschikt over een lasdiploma, tenminste MIG/MAG niveau 2.  
• Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.  
• Je bent een communicatief vaardig persoon en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.  
 
Team van enthousiaste professionals 
A.P. van den Berg biedt jou een functie in een team van enthousiaste professionals en je komt te werken in een bedrijfscultuur 
dat zich kenmerkt door: trots op je werk, respect voor elkaar, samenwerken en blijven leren en aanpassen. Wat bieden wij 
jou nog meer?  
• Een marktconform salaris tussen schaal B en F van de cao Metaal & Techniek, passend bij je ervaring en 

opleidingsniveau en een winstdeling. 
• We vinden persoonlijke ontwikkeling van belang en investeren daarom in opleidingen en trainingen. 
• We organiseren frequent activiteiten en vieren successen. 
• Een flexibele werktijdenregeling en 13 extra vrije dagen per jaar. 
 

Interesse? 
Stuur dan vóór 1 oktober 2022 je sollicitatie naar vacature@apvandenberg.nl. Mocht je een vraag hebben of meer  informatie 
willen ontvangen, dan kun je ons mailen of contact opnemen met Mark Laffra (Hoofd Productie) op tel.nr. 0513-631355. 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature 


