
 

MADEMA Steigerwerken B.V. is een dynamische organisatie actief binnen de steigerbouw. Een groot 
deel van de werkzaamheden beslaan het de-/monteren van ondersteuningsconstructies met de 
bijbehorende bekistingen. Daarnaast behoren ook gevelsteigers en hulpwerken tot de scope. 

MADEMA Steigerwerken B.V. heeft een groot klantenbestand die bestaat uit hoofdaannemers, 
materieeldiensten en leveranciers van steiger-/ondersteuningmaterieel (veelal systeemsteigers). 
 
In verband met de groeiende vraag zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons vaste team. MADEMA 
Steigerwerken B.V. zoekt 

- Meewerkend voorman regio Noord/West (Midden Nederland, Zuid-/Noord-Holland); 

- Meewerkend voorman regio Zuid/Oost (Oost Nederland, Brabant, Midden Nederland). 

 
Ook Meewerkend voorman met eigen montageploeg behoort tot de mogelijkheid. 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
 ontvangt opdrachten van zijn directe leidinggevende; 

 verdeelt het werk onder de monteurs; 

 leidinggeven aan de monteurs; 

 neemt zelf actief deel aan de uitvoerende werkzaamheden; 

 kan zelfstandig wijzigingen aanbrengen bij eventuele problemen; 

 bepaalt in overleg met de direct leidinggevende hoeveel mensen dagelijks worden ingezet; 

 zorgt dat de benodigde materialen, gereedschappen en overig materiaal op het project 
aanwezig zijn; 

 het bijhouden van een correcte en tijdige projectadministratie; 

 is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van anderen; 

 is verplicht alle door de organisatie ter beschikking gestelde persoonlijke 
beschermingsmiddelen en gereedschap op de juiste manier te gebruiken en te beheren; 

 toezicht houden op de locatie en controleren van de kwaliteit. 
 

Functieprofiel: 
 het betreft een leidinggevende functie, waarbij controle op veiligheid, kwaliteit en voortgang 

bewaakt moet worden; 

 je werkt in een dynamische omgeving waarbij flexibiliteit, werken onder druk van een planning 
tot de dagelijkse gang van zaken behoort; 

 het betreft een functie waarbij een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het 
begeleiden van werkzaamheden m.b.t. ondersteuningsconstructies, ook het de-/monteren van 
steigers behoort tot de functie in zowel een infrastructurele als utilitaire omgeving; 

 je hebt geen hoogtevrees; 

 je bent communicatief vaardig; 

 je bent een teamplayer; 

 je hebt verantwoordelijkheidsgevoel én; 

 een flexibele werkhouding. 
 

Kwalificaties: 
 Opleiding: VCA-VOL, certificaat 1e Monteur Steigerbouw (DNV); 

 Ervaring: minstens 3 jaar relevante werkervaring als 1e Monteur Steigerbouw; 

 In bezit van rijbewijs B. 



 
 

Wij bieden: 
 Een uitdagende functie binnen een dynamisch en informele omgeving; 

 Marktconform salaris gebaseerd op de CAO voor bouwplaats en UTA-medewerkers; 

 Telefoon en vervoer van de zaak. 
 

Interesse? 
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.mademasteigerwerken.nl. Heb je vragen over de 
vacature, neem contact op met Annemieke van Brussel via sollicitatie@madema.nl. Wil je solliciteren? 
Stuur een sollicitatiebrief en CV naar sollicitatie@madema.nl. 


