
Vacature fulltime 
lasser MIG/MAG

Tekening lezen is een must, voordat je begint check je de werkvoorbereiding 
Je controleert en bewaakt  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 je productietijden in ons ERP pakket
Je reinigt en inspecteert je gereedschappen en werkomgeving
Je zorgt dat je de bedrijfsregels voor veiligheid, milieu, orde en netheid altijd volgt

Las jij elke constructie foutloos vanaf tekening in elkaar? En is afwisseling in je lasopodrachten
precies wat je wil? Kom dan werken bij  Metaalplus in het pittoreske Oosterzee.

WIE ZIJN WIJ:
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 klant specifiek (nieuwe)
producten kan optimaliseren en las- en montagetekeningen aan kan passen naar bruikbare
tekeningen voor deze afdelingen.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense. Dit betekent dat wij status en hiërarchie niet belangrijk
vinden. Wél vinden we het belangrijk dat alle medewerkers meedenken en medeverantwoording
dragen. 

WAT BETEKENT DEZE FUNCTIE:
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, het gaat voornamelijk om staal (maar soms ook RVS en aluminium). 
Je hebt 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. 

WAT WORDEN JOUW TAKEN



Een marktconform salaris 
Een gezellige werksfeer met centrale pauzes waarin je het hele team kan leren kennen.
Een jaarlijkse goed verzorgde BBQ inclusief de beste spareribs! 

WAT BIEDEN WIJ JOU:
Uiteraard bieden wij jou uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op
de CAO Klein Metaal.
Ook zijn wij altijd enthousiast voor initiatieven om je verder te ontwikkelen. Denk aan
opleidingen en/of persoonlijke ontwikkelingen. 

Natuurlijk bieden wij jou ook:

Op onze website www.metaalplus.nl  laten we je graag kennismaken met onze activiteiten.

ENTHOUSIAST? DIT IS DE VOLGENDE STAP:
Enthousiast geworden van deze functie? Neem dan contact op met Eric Micklinghoff. 
EMAIL: e.micklinghoff@metaalplus.nl
TEL: 0514-541598

 

http://www.metaalplus.nl/

