
 

 

 
               

     
 
 

Productiemedewerker / Allround  constructiewerker 
 
 
Functie omschrijving 
Aluned is de specialist in het produceren en leveren van aluminium producten en profielen.  
Alle producties en bewerkingen worden uitgevoerd door onze eigen specialisten in ons eigen machinepark.  
 
Vanwege onze groei en ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een  
productiemedewerker / allround constructiewerker.  
 
Ben je enthousiast, hou je van aanpakken en draai je je hand er niet voor om soms ook een dag wat langer 
te werken, dan zijn wij op zoek naar jou!   
 
Wij vragen: 

- Kandidaten die affiniteit hebben met de metaalbewerking 
- Leergierig  
- Ervaring niet vereist, wel een pré  
- MBO 3 werk- of denkniveau 
- Cijfermatig inzicht 
- Fulltime beschikbaar 

 
Wij bieden: 

- 38-urige werkweek 
- Pensioen 
- 8% vakantiegeld 
- 200 verlofuren per jaar 
- Tijdelijk contract met vooruitzicht op vast dienstverband 

 
Wij zoeken iemand met de bovenstaande capaciteiten / opleidingen. Heb je dat niet maar zie je jezelf wel in 
deze functie passen? Wellicht kunnen we je opleiden. 
 
Wil jij onze collega worden en graag deel uit maken van een enthousiast en betrokken team, stuur dan snel 
je CV en motivatie naar Aluned B.V., t.a.v.  k.schelvis@aluned.nl. 
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