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Heb jij ervaring als constructiebankwerker en beheers je de MIG lastechniek? Hou jij van het 
grovere werk zoals laswerk aan machines? En vind je het leuk om te werken binnen een 
onderneming waar iedereen elkaar kent? Ja? Dan is dit de functie voor jou! 
 
Nihot maakt onderdeel uit van een groep bedrijven waar afvalscheidingsmachines worden  
ontwikkeld, geproduceerd en geïnstalleerd. We gebruiken hiervoor diverse technieken. Bij Nihot in 
Amsterdam Westpoort houden wij ons bezig met onze eigen expertise; ontwikkeling, productie en 
installatie van afvalscheidingsmachines op basis van luchttechniek. Onze machines scheiden het afval 
zodanig dat de diverse afvalstromen gerecycled kunnen worden; een schitterend proces. Onze 
klanten zijn met name organisaties waar afval gerecycled wordt of verwerkt wordt tot secundaire 
brandstof. Benieuwd naar onze machines? Bekijk dan één van onze video’s op Youtube, zoekterm: 
Nihot Windshifter. Wegens aanhoudende groei zijn we per direct op zoek naar een: 
 

Constructiebankwerker / Lasser 
fulltime 

 
Wat ga je doen? 

• Als constructiebankwerker ontvang je een “bouwpakket” met laser-gesneden en gekante 
onderdelen. Jij bewerkt deze onderdelen zodat er een lassamenstelling ontstaat. De 
bewerkingen boren, zagen, walsen en lassen komen voor.  

• Je werkt binnen de afdeling productie samen met zo’n 20 enthousiaste collega’s.  

• Bij ons geen ploegendiensten. Je bent ’s avonds en in het weekend gewoon vrij!   

• Nihot is in het bezit van een lasrobot. Als je je draai hebt gevonden binnen Nihot ga je je ook 
bekwamen in het bedienen van de lasrobot.   

• Veel informatie is beschikbaar, maar helaas niet alles. Je krijgt training-on-the-job van 
collega’s hoe en wat er gelast moet worden.  

 
Wie zoeken wij? 

• Je hebt een relevant diploma op zak zoals MBO Metaalbewerking niveau 2.  

• Je hebt stage- en/of werkervaring als constructiebankwerker/lasser en hebt affiniteit met het 
grovere laswerk/machines.  

• Je bent in staat om netjes te werken, want Nihot staat bekend om kwaliteit.  

• Je bent 40 uur per week beschikbaar op doordeweekse dagen.  

• Enige kennis van het gebruik van kranen is een pré.  

• Ervaring met een lasrobot is een pré. 

• Je spreekt goed Nederlands  

•  Je persoonlijkheid? Leergierig en praktisch en een positieve instelling.  
 
Waarom wil jij graag bij Nihot werken?   
De sfeer binnen onze organisatie is informeel, betrokken en er is ruimte voor een grapje. Onze 
medewerkers vallen onder de CAO Metaalbewerkingsbedrijf (38 vrije dagen per jaar!). Bijkopen van 
nóg meer verlof is mogelijk. Daar bovenop hebben we diverse aantrekkelijke regelingen zoals een 
verzuimbonussysteem, reiskostenvergoeding, pensioenregeling (via PMT), maar er is bijv. ook 
dagelijks gratis ‘fruit van de zaak’ beschikbaar. Nihot is zeer goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. En ‘last but not least’; we zijn marktleider in de luchttechniek en daar zijn we hartstikke 
trots op!  
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Vragen en solliciteren 
Klinkt goed hé? Heb je vragen, bel of mail mevr. Pien Vonk (Manager HR) via 06-38686302 of 
pienv@nihot.nl. Enthousiast geworden? Laat het ons weten via bovenstaand emailadres of 
telefoonnummer. Je kunt je sollicitatie richten aan dhr. Rohan Olijhoek (Manager Productie).  
Hopelijk ontmoeten wij je spoedig tijdens een informeel kennismakingsgesprek.  


