
 

 

 
 
 
LMB Prins is een dynamisch mechanisatiebedrijf met een eigen constructieafdeling. Wij zijn 
op zoek naar een collega die ons team wil komen versterken als:  
  

((LLeeeerrlliinngg--))  CCoonnssttrruuccttiieemmeeddeewweerrkkeerr    
((ffuullllttiimmee))  

 
Als constructiemedewerker kom je in aanraking met de meest uiteenlopende opdrachten op 
het gebied van metaalbewerking.  
 
BBeesscchhiikk  jjiijj  oovveerr::  
 Een grote mate van zelfstandigheid;  
 Een flexibele instelling; 

Lasdiploma’s zijn een pré. 
  
WWiijj  bbiieeddeenn  jjoouu::    
 Een jonge en flexibele organisatie; 
 Scholing en ondersteuning op vakgebied;  

Een prettige werksfeer, waar collegialiteit en vakmanschap hoog in het vaandel staat;  
Salaris conform CAO.  

 
 
Voel jij je aangesproken na het lezen van deze vacature en wil jij solliciteren? 
Stuur dan jouw CV en motivatie naar wfbijvang@lmbprins.nl t.a.v. E. Rave. 

 
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over de mogelijkheden bij LMB Prins? 

Neem dan contact op met Engbert Rave: 0529 431 277. 
  

  

  
LLMMBB  PPrriinnss  BBVV  

Hessenweg 59 | 7722 PJ Dalfsen 
www.lmbprins.nl 
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LMB Prins is een dynamisch mechanisatiebedrijf met een eigen constructieafdeling. Wij zijn 
op zoek naar een collega’s die ons team willen komen versterken als:  
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((ffuullllttiimmee))  
Als constructiemedewerker kom je in 
aanraking met de meest uiteenlopende 
opdrachten op het gebied van 
metaalbewerking.  
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 Een grote mate van zelfstandigheid;  
 Een flexibele instelling; 
 Lasdiploma’s (pré). 

 

VVeerrkkooooppmmeeddeewweerrkkeerr  --  wwiinnkkeell    
((ffuullllttiimmee))  

  
Jij bent samen met ons team 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van onze winkel.  
  
JJiijj  bbiieeddtt::    
 Affiniteit met en kennis van landbouw 

en techniek; 
 Een commerciële instelling;  
 Een flexibele instelling; 
 Prettige communicatie richting klanten 

en team.  
WWaatt  bbiieeddeenn  wwiijj  jjoouu::  
 Een jonge en flexibele organisatie;  
 Mogelijkheden tot scholing;  
 Een plek in een hecht team waar collegialiteit en vakmanschap hoog in het vaandel staat;  
 Salaris conform CAO.  

 
Voel jij je aangesproken na het lezen van deze vacature en wil jij solliciteren? 
Stuur dan jouw CV en motivatie naar wfbijvang@lmbprins.nl vóór 1 oktober. 

Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over de mogelijkheden bij LMB Prins?  
Bel ons gerust! 
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Hessenweg 59 | 7722 PJ Dalfsen 

www.lmbprins.nl 
0529-431277 
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