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Beschrijving vacature 
 

Allround monteur bankwerker/lasser Instalat 
 

We zijn op zoek naar een jonge ambitieuze bankwerker/lasser die ons team komt versterken. 
Instalat levert hoogwaardige stookinstallaties voor de baksteen, dakpan- en tegelindustrie in en buiten 

Nederland. 

Je gaat deel uitmaken van een klein, gezellig hecht team dat altijd streeft naar het leveren van de 
hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid 

1 Algemene informatie m.b.t. functie 

Functie titel:   Allround monteur/ bankwerker 

2 Wat ga je doen? 

1) Je levert zelfstandig en waar nodig onder begeleiding, volgens instructies, specificaties en 
planning projectonderdelen m.b.t. constructie-/laswerk op.  
 

2) Samen met een ervaren monteur ga je zorg dragen voor het opbouwen en opleveren van 
de installaties bij de klant. Bij de oplevering dient de installatie te voldoen aan de 
functionele specificaties van de klant, volgens de vooraf opgegeven planning en 
kwaliteitsnormen. 

3 Functie-inhoud 

3.1 Hoofdverantwoordelijkheden 

1) Het volgens planning opleveren van ontvangen werkorders. Deze werkorders zijn 
tekeningen van mechanische onderdelen en/of samenstellingen van door de klant 
bestelde installatie(s) 

2) Het volgens planning op locatie opbouwen van de installatie(s) 
3) Het op een zo efficiënt mogelijke manier uitvoeren van het opgedragen werk 
4) Het werken volgens de intern gestelde richtlijnen (o.a. aangaande veiligheid) en die van 

de klant 
5) Het zorgdragen voor het juist gebruik van de ter beschikking gestelde machines, 

gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 
6) Het  uitvoeren van fotolaswerkzaamheden binnen de geldende specificaties. 

3.2 Taken/ Activiteiten 

1) Het zoveel mogelijk zelfstandig en op een efficiënte manier uitvoeren van diverse 
mechanische bewerkingen (bijv. zagen, boren, zetten etc.) 

2) Het op locatie efficiënt uitvoeren van het werk, volgens ontvangen opdrachten 
3) Reinigen van gasbranderinstallaties 
4) Monteren, fitten en assembleren  
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5) Kwaliteitscontroles volgens werkorder/tekening. 
6) Lassen:  

• Autogeen fotolasser 

• Mig/Mag 

• Elektrisch booglassen   

4 Functie-eisen 

Minimum vereist: 

- Minimaal MBO of MBO werk- en denkniveau 

- Relevante werkervaring  
- Communicatief vaardig  

- Goede vaardigheid in gebruik van MS Office  
- Goed technisch inzicht 

- Kennis van diverse bewerkingstechnieken en materialenkennis 

- Verantwoordelijkheidsgevoel, loyaal en integer 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal 

- Flexibele instelling  
 

Gewenst:  
- Beheersing van de Engelse en Duitse taal 

- Kennis van ERP-systemen 

- BHV-opleiding 
 

5 Wat bieden wij? 

• Uitdagende en verantwoordelijke functie met veel ruimte voor eigen initiatief binnen een 
gezond familiebedrijf. 

• Een prettige informele werksfeer met enthousiaste collega’s 

• Een goed salaris en bijbehorende pensioenregeling. 

• Uitstekende opleidingsmogelijkheden, waarbij je alle ruimte krijgt je technische en 

persoonlijke kennis en vaardigheden te optimaliseren. 

 
 

Je kunt je sollicitatie, voorzien van CV en motivatiebrief sturen aan:  
 

info@instalat.nl 

 
t.a.v. de heer Frank Ernst en/of Franc Sanders 

Wij nodigen je bij gebleken geschiktheid graag uit voor een kennismakingsgesprek. 
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