
Metaalplus, van engineering tot eindproduct 

Ter versterking van ons team, zijn wij op zoek naar een: 

Lasser MIG/MAG, die tekeningen kan lezen 

Wat ga je doen?
Als Lasser ben je verantwoordelijk voor het lassen van dun plaatwerk en licht constructiewerk tussen 
de 3 a 10mm. De opdrachten zijn erg afwisselend en veelzijdig. Het materiaal van het plaatwerk 
varieert tussen voornamelijk staal en ook RVS en Aluminium. Daarnaast verricht je alle voorkomende 
werkzaamheden rondom de productie en heb je orde en netheid hoog in het vaandel. Je denkt mee 
met je collega’s en zorgt ervoor dat de productietijd zo effectief mogelijk wordt benut. Op deze manier 
ontstaat een optimale samenwerking en kwalitatief hoogstaand eindproduct. 

Hoe ga je dat doen? 

� Je bestudeert en controleert de werkvoorbereiding en bepaalt hoe je de werkzaamheden gaat 
uitvoeren. Tekening lezen is een must! 

� Je controleert en bewaakt voortdurend de kwaliteit, zowel tijdens het produceren als na afronding 
van het werkstuk. 

� Je zorgt voor “collegiale” controle en voert deze ook zelf uit voor collega’s. 

� Je registreert de productiegegevens in ons ERP pakket. 

� Je reinigt en inspecteert je gereedschappen en werkomgeving, orde en netheid staat bij jou en 
ons hoog in het vaandel. 

� Je zorgt dat je de bedrijfsprotocollen en procedures op het gebied van veiligheid, milieu, orde en 
netheid altijd volgt. 

� Je zorgt voor een goede werkoverdracht van werkzaamheden. 

Jouw profiel 

� Je hebt passie voor techniek en straalt dit ook uit. 

� Je hebt min. niveau 2 van MIG/MAG lassen. TIG lassen is een pre 

� Je kan tekeningen lezen en vanuit tekening een constructie samenstellen. 

METAALPLUS is een toeleverpartner voor de engineering en productie van metalen producten en 
complete machines. De activiteiten binnen Metaalplus richten zich op het ontzorgen van de klant.  Er 
wordt een unieke mix van technieken toegepast met betrekking tot het voorbewerken, (robot)lassen, 
poedercoaten en assembleren. Door een slim en slagvaardig werkvoorbereidingsproces kunnen we 
snel inspelen op de behoefte van de klant. Metaalplus beschikt over een professionele 
engineeringsafdeling die klantspecifiek (nieuwe) producten kan optimaliseren en las- en 
montagetekeningen aan kan passen naar bruikbare tekeningen voor deze afdelingen.  

Je komt te werken in een buitengewoon inspirerende en uitdagende omgeving waar je de kans krijgt 
je verder te verdiepen in jouw eigen vakgebied. Zo kun je vanzelfsprekend rekenen op uitstekende 
randvoorwaarden en faciliteiten om je functie op het hoogst mogelijke niveau uit te kunnen oefenen.  

Onze organisatie bevindt zich in een markt die sterk in beweging is. Dit verlangt van onze 
medewerkers dat ze vol ambitie mee bewegen met onze producten en markten. De bedrijfscultuur 
omschrijft zich als no-nonsens en open, met een grote eigen individuele verantwoordelijkheid. 

We bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO Klein 
Metaal. We stimuleren initiatieven voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 
Op onze website  www.metaalplus.nl   laten we je graag kennismaken met onze activiteiten. 

Tjaco Schuiling, bedrijfsleider, is graag bereid tot het geven van nadere informatie. 

t.schuiling@metaalplus.nl     telefoon : 06-18820589


