
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 
 
 

 
 
 

Almet Benelux stamt af van één van de grootste aluminium halffabricatenleveranciers ter 
wereld en heeft zich ontwikkelt tot een toonaangevende aluminiumspecialist in de Benelux. 
Wij leveren hoogwaardige aluminium kwaliteiten in de vorm van platen, staven, 
(systeem)profielen en bewerkte producten voor de sectoren Transport, Industrie en 
Composiet. Om op de 24-uurs economie in te spelen levert Almet Benelux uit voorraad, 
klantspecifiek en fabriekspartijen. Wij gaan professioneel, servicegericht en onafhankelijk 
te werk. Ons onderscheidend vermogen zit hem in het geven van deskundig advies, het 

(door)ontwikkelen van de aluminium halffabricaten en het op maat bedienen van de 
(niche) markten. Dit gaat gepaard met een breed servicepakket en goede bereikbaarheid. 
Almet Benelux ontwikkelt continu.  
 

Ben jij een aanpakker, bereid om in jezelf te investeren en te leren? Ben je 
daarnaast ook nog eens administratief vaardig? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 

Almet Benelux ontwikkelt continu. Ter versterking van ons klein en hecht team wij op zoek 
naar kandidaten voor de functie: 

 
Algemeen Produktie Medewerker 

 
 

Wat ga je doen en wie zoeken wij? 

 
Tijdens je opleiding bieden we jou een leer-/arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week. 
Je krijgt de kans om van bekwame collega’s de kneepjes van het vak te leren. 
De nadruk zal liggen op het zagen van aluminium plaat- en stafmateriaal. Ook verzorg je 
de opslag van de goederen en help je mee bij het picken en verpakken van de orders. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van zijladers en bovenloopkranen. 

Je onderhoudt de omgeving ten behoeve van een veilige en schone werkplek.  
Je legt directe verantwoording af aan de Supervisor Productie. 
Afhankelijk van je kwaliteiten en interesses is een bredere inzetbaarheid in de productie 
bij Almet mogelijk. Als je klaar bent met je opleiding bieden wij je graag, mits zowel jij als 
wij tevreden zijn over de samenwerking, een vast contract aan. 
 

Wat vragen wij: 

 
• Je volgt de opleiding Constructiemedewerker (CREBO 25291) 
• Veiligheids-, kwaliteits- en kostenbewust 
• Je bent zelfstandig, betrouwbaar en nauwkeurig 
• Je bent flexibel inzetbaar en een teamspeler 
• Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk 
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

 
Enthousiast geworden over deze leuke job?  

Solliciteer direct en mail je cv naar andre.de.haan@almet.nl 
Voor meer informatie over ons bedrijf: www.almet-benelux.eu/nl/ 

Wij kijken uit naar jouw reactie!  
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