
 

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 

- (1e) steigermonteurs regio Noord/West (Midden Nederland, Zuid-/Noord Holland 

- (1e) steigermonteurs regio Zuid/Oost (Oost Nederland, Brabant, Midden Nederland) 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
 werkzaamheden m.b.t. ondersteuningsconstructies; 

 de-/monteren van steigers in zowel infrastructurele als utilitaire omgeving; 

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

 verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van anderen; 

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

 

Functieprofiel 
Onze steigermonteurs zijn een belangrijke schakel voor de projecten. Je weet als geen ander veilig, 
nauwkeurig en op een betrouwbare manier uitvoering te geven aan de opdrachten en wensen van de 
klanten. Jij bent een extra paar ogen en oren voor de organisatie in de afstemming met de klanten. Je 
weet dat op een constructieve manier over te brengen aan je meewerkend voorman of projectleider. 
Daarnaast ben je niet alleen aan het werk en is het van groot belang dat je op een collegiale manier 
binnen een ploeg steigerbouwers kan functioneren. 

Je hebt een flexibele werkhouding. Hierbij is het van belang dat je het belangrijk vindt dat je de 
dag/klus op een goede manier kan afronden waardoor je soms eerder of juist later naar huis gaat. 

Je hebt geen hoogtevrees. 

Kwalificaties: 
 Opleiding: VCA basis, minimaal steigermonteur of 1e steigermonteur; 

 Ervaring: minimaal 2 jaar werkervaring als steigermonteur bij voorkeur in de ondersteuningen; 

 In het bezit van rijbewijs B (voorkeur); 
 

Wat bieden wij? 
 Fulltime functie (40 uur per week); 

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

 Een uitdagende functie binnen een dynamisch en informele omgeving. 
 

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. 


