
 

 

 
 
 

 
 

Leerling constructiewerker BBL  
 

Wie zijn wij?   
Exello is in 2004 begonnen met een aantal ervaren professionals in de 
revalidatietechniek, die allen vonden dat er meer individueel op maat gemaakte 
oplossingen gevonden en gerealiseerd moesten worden. Speciaal voor de individuele 
behoeften van mensen met een beperking. In de loop der jaren hebben wij vele 
maatwerk oplossingen bedacht en gemaakt. 

 
Exello bestaat uit 25 gemotiveerde medewerkers die zich dagelijks inzetten om 
verschillende oplossingen en aanpassingen te realiseren. Al onze producten worden op 
maat gemaakt en de klant staat hierbij centraal. Wij zijn een erkend leerbedrijf. 
 
Wat ga je doen? 

Je zal werkzaam zijn in onze werkplaats waar wij op maat gemaakte rolstoelen maken. 
Je gaat aan de slag met diverse metalen en laswerkzaamheden. Je leert verschillende 
technieken zoals knippen, buigen en snijbranden. Wij werken veel met aluminium, RVS 
en staal. Je komt terecht in een gemotiveerd en gezellig team. Je zal vier dagen 
werkzaam zijn bij ons en één dag naar school gaan. Het salaris van de student is 
conform het CAO klein metaal. 
 

Over welke vaardigheden beschik jij? 
Je hebt oog voor details, bent collegiaal, sociaal en je bent bereid om hard te werken om 
de gewenste doelen te behalen. Je hebt een gemotiveerde houding en plezier in het 
uitvoeren van de werkzaamheden. 

 
Wat bieden wij jou? 
Bij Exello kom je in een gezellig team terecht. Je krijgt voldoende begeleiding en onze 

medewerkers zorgen ervoor dat je je welkom voelt. Wanneer jij de werkzaamheden goed 
uitvoert, zijn er doorgroeimogelijkheden en zou je na het afronden van jouw opleiding 

direct bij ons aan de slag kunnen. 
 
De volgende opties zijn mogelijk bij deze leerplaats 

- Een leerplaats die ook geschikt is voor minder validen 

- Mogelijkheden voor zij-instromers 
 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw motivatie en CV naar 
info@exello.nl t.a.v Mevrouw Cooiman! 

 
   

 
  
 
 


