Onderwerp: vacature CONSTRUCTIEBANKWERKER / LASSER
Bedrijf:
VISSER is een bedrijf dat veelzijdige producten ontwerpt en fabriceert. De producten worden
wereldwijd geleverd in zowel landbouw als industriële toepassingen.
Er zijn ca. 30 medewerkers werkzaam. Het is een platte organisatie met een informele cultuur
en prettige werksfeer.
De producten zijn met name allerlei soorten transportsystemen zoals transportbanden,
rollenbanen, kistenvullers, palletiseermachines, kantelaars, liften, bunkers, machinebouw,
bordessen en overige constructies.
Functiebeschrijving:
Als constructiebankwerker/lasser fabriceer je zelfstandig of in teamverband vanaf
tekening samenstellingen van zowel staal, RVS als aluminium. Dit zijn hoofdzakelijk unieke
producten. Het kan gaan om laswerk aan dunne plaat, maar ook zwaar en dik materiaal. In
deze functie val je direct onder de verantwoording van de hoofd productie.
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan bij een groeiend en innovatief bedrijf? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Wat ga je doen:
•
•
•
•
•

Het zelfstandig samenstellen en lassen van diverse metaalsoorten tot het uiteindelijke
eindproduct;
Het uitvoeren van MIG-MAG/TIG lasbewerkingen volgens tekening;
Het uitvoeren van tussentijdse kwaliteitscontroles, zodat de juiste kwaliteit wordt
behaald;
Het werken volgens de veiligheidsvoorschriften;
Het zorgen voor een nette, geordende en schone werkplek.

Wie ben jij:
•
•
•
•

Je bent zelfstandig en hebt een pro-actieve houding;
Je hebt technisch inzicht en ervaring met het lezen van tekeningen;
Je kunt secuur en met zorg werken;
Je kunt zowel MIG/MAG als TIG-lassen;

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

MBO niveau-2 of hoger in de richting van Metaalbewerker, Constructiebankwerker
en/of Lasser;
Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
(las)diploma’s en/of certificaten zijn een pré.
zelfstandigheid, accuratesse en een flexibele werkhouding;
goed tekening kunnen lezen.
In het bezit van VCA

Wat biedt Visser:
•
•
•
•

Een goed en marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring;
Een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao Klein Metaal o.a. 25
vakantiedagen en 13 ATV dagen;
Een uitdagende baan in een bedrijf met een informele werksfeer en leuke, enthousiaste
collega’s.

