
 
 

gezocht: HEKWERKMONTEUR VOORMAN 
Vacature ID : A22005 
Reageren kan t/m : 21-03-2023 

 
Alles geladen? Tekeningen compleet? Heb je nog aan de papieren poortinstructie gedacht? De ploeg 
is klaar om aan de slag te gaan! 

 
Jij houdt van buitenlucht, werkt graag met je handen en hebt een neus voor techniek. 
Waarom ga je niet bij ons als voorman hekwerkmonteur aan de slag? 

 
Jij bent de drijvende kracht achter de hekwerkmonteurs. Na overleg weet jij precies hoe een klus 
geklaard moet worden. Vraagt een onverwachte situatie toch om een andere oplossing? De 
monteurs komen met hun vragen bij jou, dus jij denkt mee en komt met een oplossing.  
 
 

 
 

 
Werken bij Athos Hekwerken? 
Athos Hekwerken; een begrip in de Haarlemmermeer en omstreken. Athos staat voor 
toegankelijkheid, korte lijnen en gericht meedenken voor het beste resultaat. Daarom dagen wij alle 
collega’s uit oplossingsgericht te zijn. Zowel op kantoor als in het werk. 
 
Met vaste relaties in allerlei sectoren, een nog steeds groeiend klantenbestand en collega’s die ruime 
kennis en ervaring meebrengen (soms wel 30 jaar!), heeft Athos inmiddels zijn strepen verdiend. Het 
is een bedrijf waar we trots op zijn en dit delen we graag met jou! 

 
Interesse in deze vacature? Laat van je horen! 
 
Berichtje naar: info@athos-hekwerken.nl / 0626623636    of bel 0252532628 voor een afspraak. 

 
Als voorman ben je het gezicht van Athos. 
Ook ben jij …  

• fit genoeg om lichamelijk en fysiek werk aan te kunnen 
• Ervaren met het werken en evt. aansturen van collega’s 
• in het bezit van een VCA-basis of bereid deze te halen 
• oplossingsgericht. Je denkt niet in problemen, maar lost ze op 
• representatief, klantvriendelijk, collegiaal en zelfstandig 
• in het bezit van je rijbewijs B + BE 

 
Wij bieden … 

• Mogelijkheid tot vast dienstverband bij wederzijds tevredenheid 
• Werkdagen van maandag t/m vrijdag (07:00u tot 16:00u) 
• Interne opleidingsmogelijkheden 
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