
 

 

 

 

 

Bomatech B.V. is dé specialist in het ontwerpen, tekenen en bouwen van machines, productielijnen en 

fabrieken voor de voeding, diervoeder- en recyclingindustrie. Onze missie is om onze opdrachtgevers te 

voorzien van de maximaal haalbare continuïteit uit de inzetbaarheid van hun machinepark. Onze eigen 

werkplaats is er helemaal op ingericht om nieuwe machines te bouwen en bestaande machines te modificeren 

naar klantspecifieke eisen. Door de beperkte bedrijfsomvang is er sprake van een platte structuur met korte 

lijnen en heerst er een informele sfeer. Bomatech bevindt zich in een dynamische omgeving, hierdoor komt 

men dagelijks voor nieuwe uitdagingen te staan en dit maakt het werk zeer afwisselend. 

 

Sinds de oprichting in 1998 heeft het bedrijf zich vooral bewezen in het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen 

van innovatieve oplossingen voor haar opdrachtgevers. Hierdoor zijn er diverse ontwerpen voor machines 

ontwikkeld die commerciële kansen bieden voor verdere uitbreiding van de productie. Het doel is dan ook om 

in de toekomst een groter deel van de markt van passende oplossingen en machines te voorzien. Er wordt 

naar gestreefd om verder te groeien en meer continuïteit te creëren. 

 

Vanwege groei en uitbreiding zijn wij om ons team te versterken per direct op zoek naar een: 

 

Allround Constructiebankwerker (40 uur p.w.) 
 

Wij zoeken een allround constructiebankwerker voor in onze werkplaats en op locatie met minimaal 3 jaar 

ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau en je beschikt over VCA-vol 

en rijbewijs BE, of bent bereid om deze te behalen. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal en beschik je 

over goede communicatieve vaardigheden.  

 

Werkzaamheden 

• Het aansturen van collega’s in de werkplaats en op locatie; 

• Het maken van onderdelen en het samenstellen van machines volgens tekening; 

• Het inbouwen en aansluiten van machines op de installatie van de klant; 

• Het installeren, onderhouden en repareren van apparatuur van nieuwe en bestaande klanten. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Daarnaast worden initiatieven en 

opleidingen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkelingen gestimuleerd.  

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan je sollicitatie voorzien van motivatie en CV, zo snel mogelijk op naar administratie@bomatech.nl of 

neem contact op met dhr. A. Bouman (algemeen directeur) via 0416-697704  

 

Bomatech b.v. 

Nijverheidsstraat 39 

4281TK Wijk en Aalburg 

0416-697704 

 

 

 

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