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Hulst Innovatie B.V. – Stadsweg 20 – 9903 TC Appingedam 
Hulst Innovation Cable Equipment B.V. – Vierburenweg 9 – 9922 TE Westeremden 

VACATURE 
CONSTRUCTIEBANKWERKER/MONTAGEMEDEWERKER/ 

 INNOVATIEVE TECHNEUT 
 
 
Het bedrijf: 
In Appingedam en Westeremden zijn Hulst Innovatie B.V. en Hulst Innovation Cable Equipment B.V. 
gevestigd. Wij zijn een innovatieve machine- en constructiebouwer en sinds 1994 zijn wij 
uiteenlopende bedrijven van dienst met onze eigen innovatieve oplossingen. Oplossingen die het werk 
van onze klanten over het algemeen duurzamer, makkelijker, efficiënter en/of goedkoper maken.  
 
We bouwen een breed pakket aan machines voor de offshore, innovatieve inrichting van melkstallen 
en we maken ons sterk voor duurzame energie met Windmolens op Maat. Elke opdracht is weer 
bijzonder, feitelijk is elke opdracht maatwerk. Je maakt deel uit van een dynamisch team met een 
Groningse mentaliteit. Jij bent zowel werkzaam in Westeremden als Appingedam of bij gelegenheid op 
locatie bij de klant.  
 
 
De functie: 
Als fulltime constructiebankwerker/montagemedewerker/innovatieve techneut kun je de specifieke 
wensen van onze klanten verwerken in gedegen constructies. Je houdt rekening met het toepassen 
van de nieuwste ontwikkelingen en technieken. Je volgt je vakgebied en traceert verbeterpunten aan 
bestaande machines en producten. In het kader van jouw werkzaamheden ben je nauw betrokken bij 
elk project. 
 
Wil jij je dagelijks met volle overgave storten op onze projecten? Dan kunnen we zomaar eens goed 
bij elkaar passen! Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet! 
 
 
Wij vragen: 

- MBO 2/3 niveau 
- Ervaring in de machinebouw of landbouwmechanisatie 
- Enige ervaring met hydrauliek  
- Een flexibele instelling 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B 

 
 
Wij bieden: 

- Een fulltime functie, 38 per week 
- Salaris conform de metaal CAO 
- Een goeie werksfeer en leuke collega’s 

 
 
Wij ontvangen jouw motivatie en CV graag per mail: 
 
T.a.v. Deborah Spijker 
d.spijker@hulstcableequipment.com 
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