
  

Ben je handig en gaat je hart sneller kloppen van carrosseriebouw en 

vrachtwagens: zoek niet verder! 

Van Beurden B.V. is wegens aanhoudende groei van het aantal werkzaamheden voor de 
vestiging in Steenbergen per direct op zoek naar een (leerling) carrosseriebouwer (fulltime). 
 

Wie zijn wij en wat ga je doen:  

Van Beurden B.V. heeft zich gespecialiseerd in de productie van geïsoleerde 

carrosserieën. Alle carrosserieën worden in eigen beheer naar wens van de klant 

geproduceerd. Samen met aanverwante componenten zoals kisten, laadkleppen, koel- en 

verwarmingssystemen worden truck en/of trailer chassis tot complete voertuigen 

opgebouwd en afgewerkt inclusief spuit- en reclame werk. Daarnaast worden ook 

onderhouds- en de meest uiteenlopende reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.  

 

In Steenbergen start de productie van de carrosserieën en in De Lier vindt de opbouw 

verder plaats. Het team van carrosseriebouwers en spuiters in De Lier en Steenbergen 

leveren samen kwaliteit af.  

 

Jij leert als leerling alle kneepjes van de productielijn in Steenbergen door op alle 

afdelingen mee te lopen. Je leert panelen, deuren en vloeren op maat te maken of je 

helpt collega’s alles in elkaar te bouwen. Lijmen, verspanen of toch liever leren lassen: 

ook dat kan je leren. Kortom er is een mooie plek voor jou om het vak te leren in de 

praktijk.  

 

Nieuwsgierig geworden: lees dan verder! 

We zien graag in jou:  

• technische (voor-)opleiding (vmbo/mbo) – studeren en leren kan ook (BBL) 

• specialisatie/interesse voor lijmtechnieken en verspaningstechniek 

• ervaring met lassen of de aanleg om het te leren  

• goede werkmentaliteit en een flexibele instelling 

• affiniteit met de carrosseriebouw 
 
Wij vinden ook belangrijk:  

• enthousiasme 

• betrokkenheid 

• oplossingsgerichtheid  
 
Wij bieden: 
- Een werkgever die instaat voor zijn personeel en die toekomstperspectief biedt 

- Een kundig team dat gaat voor een mooi gezamenlijk eindproduct 

- Een vaste begeleider als je werk wilt combineren met school (BBL: 

constructiebouw of kunststofverwerking) 

- Eventueel zoeken wij voor jou opleidingen, trainingen, cursussen 

- Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO kleinmetaal 
(hoogte instap salaris is afhankelijk van werkervaring) 

Mooie uitdaging voor jou? 

Stuur je motivatie en CV ter attentie van E.Prins (HR afdeling) per e-mail: 

e.prins@reindersenvansoest.nl Liever eerst nog even bellen, tel: 06-13 28 79 31 
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