(JUNIOR) CONSTRUCTIEBANKWERKER / LASSER
In deze functie maak jij samen met je collega’s de meest uitdagende trappen en/of constructies voor op
prachtige locaties in heel Nederland. Het lassen van de trap doe je aan de hand van een planning en een
productietekening. Deze wordt vooraf besproken met jouw en de productieleider.
Alert zijn op onmogelijkheden op tekening en nadenken over een mogelijke oplossing is voor jouw geen
probleem. Gelukkig schieten jouw vakbekwame collega’s ook altijd te hulp. Naast de laswerkzaamheden zijn er
ook andere klussen in de werkplaats welke je met beide handen aanpakt.
Wie zoeken wij?
Een echt aanpakker met een hands-on mentaliteit. Jij ziet werk liggen en durft initiatief te nemen. Jij hebt een
metaalbewerkingsopleiding gevolgd en in het bezit van de benodigde lascertificaten (of bereid deze te
behalen). Je hebt affiniteit met het verwerken van staal. Kernwoorden als gedreven, communicatief sterk,
gestructureerd (conform de procedures) en zelfstandig zijn passend bij jouw persoonlijkheid. Twijfel jij of je
geschikt bent? Wij leren jouw graag de kneepjes van het vak.
Taken welke onder jouw functie vallen:
 Aan de hand van productietekeningen en stuklijsten zelfstandig onderdelen produceren, samenstellen
en/of afwerken.
 Het zelfstandig bedienen van lasapparatuur. Hierbij rekening houdend met de te bewerken
materiaalsoorten en toe te passen lastechnieken.
 Zorgvuldig omgaan met lasmachines, materialen, gereedschappen & gebruikt deze volgens
voorschrift.
 Past zelf de juiste werkwijze toe aan de hand van lasmethodebeschrijvingen.
 Behalen lascertificaten volgens CE normering.
 Producten voorzien van projectnummer, merknummer en op productietekening paraferen.
 Eigen werkplek schoon en op orde houden.
 Helpt waar nodig met laden en lossen vrachtwagens.
 Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, c.q. opmerkingen ter verbetering/vernieuwing van de
productieprocessen.
 Houdt eigen uren bij door middel van urenstaat en projectnummers op tekening.
Wat bieden wij ?
 Een afwisselende baan in een modern bedrijf.
 Meewerken aan bijzondere projecten.
 Uitstekend salaris (Pensioen bij PME).
 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen (bij een 40 urige werkweek).
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en volgen van relevante cursussen.
 Goede werksfeer met gezellige vrijdagmiddagborrels.
 Uitzicht op een vaste aanstelling.
Wie zijn wij?
Een Achterhoeks bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren van stalen & RVS design
trappen en/of constructies dat zich onderscheidt door een no-nonsens, hands on mentaliteit. Meer informatie
over Wolter Tijdink B.V. vind je op www.woltertijdink.nl of op onze social media kanalen.
Geinterresseerd?
Stuur je motivatie met CV naar leonoor@woltertijdink.nl
Voor vragen m.b.t. deze vacature kun je altijd contact opnemen met Leonoor Prinsen via telefoonnummer:
0545-271321.

