Constructiebankwerker/lasser
In de functie van constructiebankwerker/lasser ben je verantwoordelijk voor het maken en
lassen van onderdelen en het samenstellen van machines. Het is van belang dat je bewust
omgaat met kwaliteit en veiligheid. Verder voer je de werkopdrachten binnen de gestelde
kwaliteit en levertijd uit aan de hand van technische tekeningen.
Wij vragen:







Je bent in het bezit van constructiebankwerker niveau 3 of een ander relevant diploma in
de metaal op LBO/MBO niveau;
Je hebt ervaring in MIG/MAG-lassen / samenstellen van constructies en plaatwerk;
Je kunt zelfstandig tekeningen en schetsen lezen;
Je bent flexibel, stressbestendig en hebt een klantgerichte instelling;
Inzicht in materialen en techniek;
BBL leerlingen zijn ook van harte welkom.

Wij vragen iets van jou, dit krijg je er voor terug:
Een boeiende zelfstandige baan in een dynamische organisatie. Wij beschikken over goede
primaire arbeidsvoorwaarden volgens cao klein metaal. Daarnaast hebben we goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, uitstekende loopbaan- en opleidingsmogelijkheden.
Wie zijn wij:
Machinefabriek van de Weert Helmond b.v. is een onderneming welke gericht is
op machinebouw in de ruimste zin van het woord. Naast het ontwikkelen en bouwen van
machines en installaties in allerlei verschillende branches behoort het verrichten van
reparaties en/of onderhoud en het leveren van (reserve-)onderdelen tot onze belangrijkste
werkzaamheden. Met een eigen engineeringsafdeling kunnen we snel en krachtig op vragen
reageren in zowel een mechanisch ontwerp als in de besturing van een enkele machine of
totale installatie. Machinefabriek van de Weert bezit alle faciliteiten voor het fabriceren van
deze enkele machine of installatie. Dit varieert van CNC draaien en frezen op groot formaat,
het lassen van constructies in staal en RVS tot het assembleren van de machine of installatie
en het ontwikkelen van software voor de besturing hiervan.
Solliciteer nu:
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw reactie!
Reageren kan via de mail: info@vandeweert.nl of telefonisch op 0492-549455
Of via het contactformulier op onze site www.vandeweert.nl

