
 

 

 

 
 
Constructiebankwerker/ Lasser  
 
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 ontwikkeld en produceert uitsluitend 

individueel op maat gemaakte rolstoelen en andere producten voor mensen met een 

beperking. 
 
Ons team 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.  
 
Wat ga je doen? 

Als constructiebankwerker ga je bij ons aan de slag in de werkplaats. Je maakt op maat 
gemaakte rolstoelen en andere hulpmiddelen. Je werkt veel met verschillende soorten 
metaal, RVS, staal en aluminium. Je gaat ook laswerkzaamheden uitvoeren.  
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een leuke werkplek in een betrokken en gemotiveerd team. Wij bieden jou 
een salaris conform het CAO klein metaal, passend bij jouw leeftijd en ervaring. Je komt 

terecht in een bedrijf dat zich dagelijks inzet voor mensen met een beperking.  
 
Waar zijn wij naar op zoek? 
Exello is op zoek naar een gemotiveerde en klantgerichte medewerker. Jij zorgt ervoor 
dat de hulpmiddelen op tijd en volgens de gemaakte afspraken geproduceerd worden. Jij 
bent ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit die Exello garandeert. Je 

kan goed met je handen werken, werkt nauwkeurig, hebt oog voor detail en hebt 
ervaring met metaalbewerking. Ook heb jij een actieve werkhouding. Je vindt het leuk 

om waardering uit je werk te halen en je wilt een verschil kunnen maken voor iemand 
met een beperking.  
 

Functie eisen  
- Relevante opleiding  

- Ervaring in het vak  
- Gemotiveerd 
- Minimaal VMBO werk- en denkniveau 
-  Fulltime dienstverband van 38 uur per week 
 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw motivatie en CV naar 

info@exello.nl t.a.v Mevrouw Cooiman! 
 
  
 
 
 
 
 
 


