
VACATURE
Lasser / Constructie-
bankwerker (met ervaring)
Onze mensen en hun vakmanschap; bijzonder. Want dit vakmanschap 
maakt ons alweer zo’n 30 jaar lang succesvol. Zij maken het iedere dag 
waar; vandaag, morgen en daarna. Ze verstaan hun vak als geen ander. 
Betrokken en betrouwbaar. Technisch onderlegd en in de praktijk zijn ze onze 
relaties vaak al een stap voor. Brabantse nuchterheid, echte vaklui. Een fijne 
mentaliteit dus. Ja, van die vrouwen en mannen zoeken we er meer. 

Onze vraag aan jou? Beschik jij over de mentaliteit die wij zoeken? Zo ja, dan 
kunnen wij niet wachten op jouw sollicitatie op onderstaande vacature!



Aan de slag!
Jij bent uiterst bekwaam in MIG/MAG- en TIG-lassen. Jouw voornaamste werkzaamheden bij De 
Bruyn Metaal bestaan dan ook uit het samenstellen en ‘aflassen’ van producten aan de hand van 
aangeleverde tekeningen en materialen. De seriegroottes variëren van 1 tot 10-tallen. Jouw visie; het 
kan altijd slimmer, beter én efficiënter. En weet je wat het mooie is? Jouw out-of-the-box-mentaliteit 
waarderen wij enorm!

De Bruyn Metaal verwerkt voornamelijk koolstofstaal, rvs en aluminium. Een deel van het laswerk 
dient gekwalificeerd te worden. Daarom zijn wij gecertificeerd conform ISO 3834-2.

Wij bieden
• Een baan bij een écht Brabants familiebedrijf 
• Waardering, respect en (werk)plezier
• Kansen om beter te worden en te groeien
• Marktconform salaris

Wij vragen
• Aantoonbare las-ervaring
• Zelfstandigheid
• Nauwkeurigheid en accuraat vermogen
• Een teamspeler

Over De Bruyn Metaal 
Nabij het kloppend hart van de Brainport Regio bouwt een écht Noord-Brabants familiebedrijf al 
jaren aan iets moois. Dat doen we met een team van mensen die ons -mede door hun vakmanschap- 
succesvol maken. Daarnaast beschikken wij over een mentaliteit waar iedereen op voorhand naar 
zoekt en gelukkig van wordt. Die specifieke mentaliteit zit diep verankerd in ons bedrijfs-DNA. Wie 
hier werkt heeft ons DNA van nature in zich. Toch schuilt er achter onze mentaliteit een dieperliggend 
gedachtegoed; we zijn simpelweg échte ‘Brabanders’. Eerlijk en open, ook als je het liever niet wilt 
horen. Respectvol en uiterst familiair. Een team van ‘goeie’ mensen. Samen bedienen we een over 
Europa verdeeld klantenbestand, in uiteenlopende markten en branches.

Wil je meer weten?
Meer informatie over de vacature via Rowan de Bruyn: 0497 575 572 | 
administratie@debruynmetaal.nl

Direct solliciteren!
De Bruyn Metaal, De Waterlaat 19, 5571 MZ Bergeijk. 
Ter attentie van Rowan de Bruyn of mailen naar administratie@debruynmetaal.nl.

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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