
Goudriaan BV is al sinds 1969 een allround las- en constructiebedrijf. 
Wij vervaardigen en monteren de meest uiteenlopende hoogwaardige producten op 
staal- en RVS-gebied zoals constructies, trappen, hekwerken en plaatwerk. 
Wij beschikken over een moderne werkplaats en goed uitgeruste montagebussen. 
Ons bedrijf is VCA en CE gecertificeerd.. 

Wij zijn per direct op zoek naar:

• Chauffeur autolaadkraan
Je vervoert met onze vrachtwagen de producten naar de klant. Onze vrachtwagen 
is voorzien van een autolaadkraan. Waar nodig help je op locatie onze monteurs met 
het hijswerk. Voor deze functie is affiniteit vereist met metaal. Ervaring met een auto-
laadkraan is een pré. Je bent in het bezit van rijbewijs C met code 95.

• Monteur
Je gaat in ons team de staalconstructies, trappen, hekwerken e.d. die door de 
collega’s in de werkplaats zijn gemaakt op allerlei locaties monteren. Vakwerk 
leveren en klantgericht denken zijn voor deze functie een must. Onze monteurs 
hebben de beschikking over een volledig ingerichte bedrijfsbus. Je bent in het bezit 
van een rijbewijs B.

• Calculator
Je maakt calculaties en offertes voor inkomende prijsaanvragen/opdrachten voor 
staalwerk en je geeft de klant hierover advies. Als calculator bepaal je aan de hand 
van tekeningen, bestek en andere projectgegevens welke materialen, materieel en 
mankracht nodig zijn om een project te realiseren. Met behulp van calculatiesoftware 
wordt de offerte uitgebracht. Je hebt MBO / HBO werk- en denkniveau. Daarnaast 
ben je communicatief, technisch en nauwgezet. Daarbij kun je klantgericht denken.

Wij bieden jou:
een goed salaris  |  goede arbeidsvoorzieningen  |  zeer gevarieerd werk

prettige werkomgeving  |  modern gereedschap

GOUDRIAAN BV is een ERKEND LEERBEDRIJF,
wij bieden allerlei mogelijkheden voor opleidingen.

Heb je interesse? Bel ons of mail je sollicitatie met CV naar onderstaand adres:

Wilgenweg 26 • 3421 TV  Oudewater • T 0348 - 562229
F 0348 - 563068 • info@goudriaanbv.nl • www.goudriaanbv.nl

STAALCONSTRUCTIES • ROESTVASTSTAAL • TRAPPEN • HEKWERKEN 
PLAATWERK • STAAL OP MAAT

Goudriaan bv


