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VACATURE: 

MONTEUR BUITENDIENST LEUNINGWERK MET LED 
FULLTIME, 38 UREN 

Bedrijfsprofiel 

Lagusski is een snel groeiende, innovatieve onderneming, gevestigd in Wijchen. Wij zijn gespecialiseerd in de 

ontwikkeling, productie en verkoop van design RVS trapleuningen en balustrades met LED verlichting. Met de 

merken Lumigrip® en ILLUNOX®, staan we bekend bij de particulier en in de professionele markt.  

Functieomschrijving 

Als monteur buitendienst ben je het visitekaartje van ons bedrijf. Je bent klantgericht, enthousiast en in staat om 

in elke situatie vakwerk te leveren. Elk project is anders en dat zorgt telkens voor een interessante uitdaging: of 

het nu om nieuwbouw gaat of om de beste en mooiste toepassing in renovatie. Daarbij realiseer je, samen met 

alle collega’s, onze visie op hoogwaardige kwaliteit. De montages voer je meestal gezamenlijk uit met een 

collega. Je werk daarbij nauw samen met engineering, productie en de commerciële binnendienst. Ons 

werkgebied is voornamelijk Nederland en België, maar ook daarbuiten kun je projecten gaan uitvoeren. Jouw 

belangrijkste taken zijn: 

• Inmeten en monteren RVS trapleuningen en balustrades met LED op locatie 

• Adviseren van klanten tijdens inmeting over de maatwerkmogelijkheden en LED systemen 

• Ondersteuning in de productie van de maatwerkproducten in de werkplaats in Wijchen 

Functie eisen  

We zoeken een representatieve, vlotte collega met twee rechter handen, die na een korte inleerperiode in staat is 

om zelfstandig te opereren en vakwerk af te leveren. We stellen daarbij de volgende functie eisen: 

• MBO niveau of vergelijkbare ervaring, richting verspaning, constructie of timmerwerk 

• In staat sturing te geven aan (junior) collega’s tijdens montages 

• Uitstekend ruimtelijk inzicht 

• Ervaring met TIG lassen en in bezit van diploma’s of bereid een opleiding te volgen 

• Kennis van of affiniteit met elektronica 

• Geen negen tot vijf mentaliteit 

• Beheersing van de Engelse taal is een pré 

Wat bieden wij je? 

Een zeer afwisselende functie met als werkveld de particuliere woningbouw, utiliteit en openbare ruimte, waarbij 

je veel eer hebt van je werk. Onze producten zijn namelijk de finishing touch in de (ver)bouw. Je maakt onderdeel 

uit van een gemotiveerd team dat goed op elkaar ingespeeld is. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en 

afhankelijk van leeftijd en ervaring. De komende jaren zetten we stevig in op (internationale) groei en we zullen 

daarbij verder investeren in onze medewerkers, dus ook in jou! 

Geïnteresseerd?  

Stuur je motivatie en CV naar Saskia de Jong via sdejong@lagusski.nl. Meer informatie over Lagusski kun je 

vinden op www.lagusski.nl en over de producten en projecten op www.lumigrip.nl en www.illunox.com.  
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