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Wij zijn specialist
op het gebied van mezzaninevloeren van 

koudgevormde en warmgevormde 

staalprofielen

Wij verzorgen alle typen berekeningen en innovaties  
met koudgevormde en warmgevormde staalprofielen

Wij zoeken een Calculator/Tekenaar
Heb jij:
• Je studie bijna afgerond;
• Affiniteit met niet alledaagse constructiematerialen;
• Leergierigheid en enthousiasme voor het ontwerpen van staalconstructie;
• Ervaring met 2D/3D tekensoftware (Autocad/Revit/Tekla/Solidworks);
• Ambitie om te ontwikkelen.

Wij bieden jou:
• Interessante en uitdagende calculaties/ontwerp projecten;
• Een boeiende functie binnen een dynamisch bedrijf waar elk goed initiatief  

de volle aandacht krijgt;
• Het werken in een gezonde, sterk internationaal georiënteerde organisatie;
• Een prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur.
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Wij zoeken een Planner/Coördinator
Heb jij:
• Leidinggevende capaciteiten en ervaring met projectleiding;
• Een afgeronde Mbo/Hbo opleiding;
• Affiniteit met staalbouw;
• Goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Ervaring in soortgelijke functie en branche heeft de voorkeur.

Wij bieden jou:
• Een zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van verantwoordelijkheid en 

uitdaging;
• Een boeiende functie binnen een dynamisch bedrijf waar elk goed initiatief  

de volle aandacht krijgt;
• Het werken in een gezonde, sterk internationaal georiënteerde organisatie;
• Een prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur.



+31(0)229 - 304040      info@noltemezzanine.com
Nolte Mezzanine | Schoffel 1 | 1648 GG De Goorn | The Netherlands

Wij zijn specialist
op het gebied van mezzaninevloeren van 

koudgevormde en warmgevormde 

staalprofielen

Wij verzorgen alle typen berekeningen en innovaties  
met koudgevormde en warmgevormde staalprofielen

Wij zoeken een Project Engineer
Heb jij:
• Een afgeronde Mbo/Hbo-opleiding (werktuigbouwkunde/bouwkunde);
• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie en/of branche;
• Affiniteit met staalbouw;
• Oog voor het signaleren van kansen op het gebied van logistiek, innovatie en software;
• Ruime ervaring als (Autocad/Tekla )Tekenaar.

Wij bieden jou:
• Een zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van verantwoordelijkheid en 

uitdaging;
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Wij zoeken een Productie medewerker 
Heb jij:
• Een afgeronde Vmbo/Mbo opleiding (werktuigbouwkunde);
• Mig/mag lassen niveau 3/4 met 3 jaar werkervaring;
• Ervaring als allround lasser (o.a. samenstellen, aflassen en kan jij technische tekening lezen);
• Een flexibele werkinstelling;
• Goede kennis van de Nederlandse en/of Engelse taal.

Wij bieden jou:
• Een zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van verantwoordelijkheid  

en uitdaging;
• Een boeiende functie binnen een dynamisch bedrijf waar elk goed initiatief  

de volle aandacht krijgt;
• Het werken in een gezonde, sterk internationaal georiënteerde organisatie;
• Een prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur.
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Wij zoeken een  
Verkoopmedewerker Binnendienst  

Heb jij:
• Mbo niveau 4 werk- en denkniveau;
• Relevante werkervaring (minimaal 3 jaar);
• Kennis van de markt- en concurrentieontwikkeling en beschik je over technisch inzicht;
• Goede beheersing van het technisch jargon in het Nederlands, Engels en de Duitse taal.

Wij bieden jou:
• Een zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Een boeiende functie binnen een dynamisch bedrijf waar elk goed initiatief de volle aandacht krijgt;
• Het werken in een gezonde, sterk internationaal georiënteerde organisatie;
• Een prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur.



+31(0)229 - 304040      info@noltemezzanine.com
Nolte Mezzanine | Schoffel 1 | 1648 GG De Goorn | The Netherlands

Wij zijn specialist
op het gebied van mezzaninevloeren van 

koudgevormde en warmgevormde 

staalprofielen

Wij verzorgen alle typen berekeningen en innovaties  
met koudgevormde en warmgevormde staalprofielen

Wij zoeken een Projectleider/Monteur  
Heb jij:
• Mbo/Hbo werk- en denkniveau;
• Affiniteit met staalbouw en/of ben je werkzaam (geweest) in een technische omgeving;
• Aantoonbare supervisor of Foreman ervaring , bij voorkeur in een internationale omgeving;
• Ervaring met organiseren en ben je gestructureerd;
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

Wij bieden jou:
• Een zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van verantwoordelijkheid  

en uitdaging;
• Een boeiende functie binnen een dynamisch bedrijf waar elk goed initiatief  

de volle aandacht krijgt;
• Het werken in een gezonde, sterk internationaal georiënteerde organisatie;
• Een prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur.
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Wij zoeken Stagiaires MBO/HBO
Ben jij:
• Momenteel student Vmbo/Mbo/Hbo in de richting werktuigbouwkunde, engineering, 

bouwkunde of commercie; 
• Ambitieus, enthousiast en gedreven;
• Zelfstandig en kan je in teamverband werken;
• Een stagiaire met internationale ambities. 

Wij bieden jou:
• Een zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van verantwoordelijkheid  

en uitdaging;
• Een boeiende functie binnen een dynamisch bedrijf waar elk goed initiatief  

de volle aandacht krijgt;
• Het werken in een gezonde, sterk internationaal georiënteerde organisatie;
• Een prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur.


