Allround Constructiebankwerker/Lasser
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Dan is dit de vacature voor jou! Handen uit de mouwen: Je gaat als
Allround Constructiebankwerker/Lasser aan de slag met het CNC plasma snijden, bewerken, lassen en
samenstellen van constructies volgens de aangeleverde tekeningen.

Wat ga je doen?
De tekeningen die jij aangeleverd krijgt van de
werkplaats chef, pak je zelfstandig op. Natuurlijk zijn
er collega’s die hierin mee kunnen denken, je helpen
of je adviseren.
Dit is een functie waar geen dag hetzelfde is en je
veel afwisseling hebt. Alles wat wij produceren en
wat vervolgens de deur uitgaat, is tenslotte
maatwerk. Hierdoor is ieder project een nieuwe
uitdaging.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
▪Bewerken van constructies door middel van CNC
plasma snijden, buigen, boren, tappen, zagen,
kanten, walsen, richten en lassen;
▪Zelfstandig vanaf tekening samenstellen van diverse
onderdelen en constructies;
▪ Gevoel voor het vak – Je hebt gevoel voor details
binnen het eigen werk en belangstelling voor nieuwe
technische ontwikkelingen;
▪Uitvoeren van kwaliteitscontroles zowel van eigen
werk als het werk van je collega’s volgens tekening;
Wat we vragen
▪Je bent nauwkeuring in je werk;
▪Je hebt een MBO diploma op zak
(richting metaalbewerker, lasser of
werkbouwkunde);
▪Enkele jaren werkervaring als
Constructiebankwerker/Lasser (aantoonbaar);
▪Gebruik van diverse gereedschappen en machines;
▪In bezit van rijbewijs B
▪In bezit van VCA (of bereid deze te behalen);
Ten slotte kan jij prima zelfstandig werken en
ben je oplossingsgericht.

Wat we bieden
▪Mogelijkheid tot een vast dienstverband;
▪Goede pensioenregeling;
▪Goede arbeidsvoorwaarden uit klein metaal CAO;
▪De mogelijkheid om trainingen en/of opleidingen te
volgen om jezelf te ontwikkelen;
▪Leuke collega’s en een uitstekende werksfeer!
Over Zaanlas
Zaanlas heeft zich, naast andere specialisaties, met
name toegelegd op het gebied van plaat verwerking.
Wij zijn gespecialiseerd in het walsen en produceren
van rompen, schaaldelen en conussen in ferro en
non-ferro als eind product.
We profileren ons als leverancier voor bedrijven die
al hun machine, plaat- en constructiewerk,
tankbouw en halffabricaten aan één leverancier
willen uitbesteden.
Zaanlas staat bekend om zijn veelzijdigheid,
flexibiliteit en snelle levertijden. Al onze diensten en
inspanningen zijn erop gericht om de klant een
kwalitatief en hoogwaardige diensten te leveren De
meeste medewerkers zijn ambachtslieden met
jarenlange ervaring die hun ervaring graag
overbrengen op hun jongere collega’s. Hierin komt
jarenlange ervaring samen met nieuwe technieken.
Ondertussen bestaat Zaanlas 44 jaar en er heerst
een informele sfeer. Er wordt continu gewerkt aan
het beste resultaat, dit doen we door nauw samen
te werken met een hecht team, wat goed op elkaar
is ingespeeld.
Solliciteren
Denk je dat jij de ideale kandidaat bent voor deze
functie? Solliciteer dan direct en wij nemen snel
contact met je op. Tot snel!

