
 

 

 

Allround lasser MIG/TIG Staal /RVS 

Ben jij technisch onderlegd, heb je ervaring met het vervaardigen en monteren van metaalconstructies 
en ben je op zoek naar een uitdagende baan bij een organisatie die werkt met unieke technische 
producten? 
Je beheerst de TIG- en MIG las procedures als de beste en bent in staat zelfstandig het laswerk voor 
te bereiden, samen te stellen en af te werken volgens vereiste lasmethodes/lasprocedures en 
tekeningen. In ons bedrijf leveren we voornamelijk maatwerk en werken we projectmatig. Met jouw 
kennis kun je zelfstandig aan de slag samen met je collega's. 
 

• Zelfstandig lassen en samenstellen van onderdelen (op maat maken, vormen en verbinden) 

• Hanteren van voorgeschreven las-toevoegmaterialen en hulpgereedschappen 

• Afwerken van de lasverbindingen doormiddel van schuren, vijlen of slijpen 

• Beoordelen of de te lassen componenten vallen binnen de lasparameters 

• Voorbereiden van lasnaden en lasverbindingen 

• Meten en controleren van bewerkte onderdelen 

• In samenspraak met de chef uitvoering geven aan het onderhoud van de lasapparatuur 

Functie-eisen 

• Een MBO diploma, bij voorkeur in metaaltechniek 

• Je hebt opleidingen voltooid in MIG- en TIG-lassen niveau 3 

• Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als lasser, waarvan 3 in RVS 

• Je kunt goed van tekeningen werken 

• Je kunt zowel goed zelfstandig werken en in een team 

• Je bent flexibel ingesteld 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed 

Wat wij bieden:  

Wij bieden jou de mogelijkheid om in deze uitdagende omgeving de kwaliteit en innovatie van onze 
producten naar een volgende niveau te tillen. Zie jij het als een uitdaging collega’s te inspireren en 
motiveren? Zit je boordevol met ideeën en ben je op zoek naar ruimte om te verbeteren? Dan ben jij 
wellicht onze toekomstige collega 

Als Allround lasser MIG/TIG Staal /RVS ontvang jij: 

• ontvang jij een marktconform salaris  

• maak je deel uit van een organisatie met een klantgerichte instelling, professionaliteit en een 
no-nonsense cultuur; 

• bieden wij jou volop doorgroeimogelijkheden op zowel technisch- als professioneel gebied; 

• heb je recht op uitstekende arbeidsvoorwaarden 

• bieden wij ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. Of je nu 
een week, een maand of een jaar bij ons werkt. 

 


