LASSER RVS

Over HVL Metaalbewerking
Mensen maken HVL. Zo is het begonnen, en zo is het nog steeds.
Wij zijn mensen die vooruit willen, samen met de klant, met het bedrijf en met elkaar. Die ambitie
kom je bij ons overal tegen. Als we overleggen met de klant bijvoorbeeld, over een idee voor een
nóg betere oplossing. Ook als je rondkijkt bij HVL, zie je die ambitie in het complete en moderne
machinepark.
Als je bij ons vooruit wilt in je eigen ontwikkeling, dan kan dat ook. Sterker nog: die persoonlijke
ambitie zoeken we juist. Als je bij ons laat zien dat je het bedrijf kan verbeteren, dan krijg je snel het
vertrouwen om te groeien. Daar hoeven we dan niet lang over te praten, want we zijn wél
aanpakkers.

Doel van de functie:
De RVS lasser construeert zelfstandig binnen een team constructiedelen, plaatdelen e.d. uit
aangeleverde onderdelen volgens tekening, en verricht zelf de afwerking van de las.
Plaats in de organisatie:
De RVS lasser maakt deel uit van de afdeling RVS constructie en werkt onder leiding van de
uitvoerder of voorman.
De taken en verantwoordelijkheden die in de functie worden uitgeoefend:
 Het zelfstandig voorbewerken, lassen en finishen van RVS onderdelen/constructies.
 Modificeren van constructiedelen door toepassing van diverse scheidende (bijv. slijpen) ,
verbindende (bijv. Lassen ,schroeven), verspanende (bijv. zagen, boren) en vervormende
(bijv. kanten, zetten) technieken.
 De lasser voert zijn werkzaamheden correct en veilig uit a.h.v. lastekeningen, stuklijsten en
mondelinge instructies.
 Meten en controleren van bewerkte / gemaakte onderdelen.




Het aangeven van fouten op tekeningen of van onderdelen.
Het mede verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat van het product.

Een opsomming van de belangrijkste functie-eisen of competenties:
 Enige jaren relevante werkervaring als Tig-lasser (niveau 3) en Mig/mag-lasser (niveau 2)
 Beschikt over voldoende mate van technisch en ruimtelijk inzicht en een algemene
product-en materiaalkennis, waarbij het lezen van technische tekeningen geen
probleem oplevert.
 Kunnen werken vanaf een voor gestructureerd werkplan en werktekeningen
 Beschikt over voldoende mate van zelfstandigheid, veilig werken,
verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, flexibiliteit en
teamwork.
 Is ervaren om veilig te kunnen werken met hijs -en transportmiddelen.
 Heeft een hoge mate van kwaliteitsbewustzijn.
 Beschikt over een positieve instelling en oplossingsgerichte werkhouding.

Wat wij bieden:
HVL Metaalbewerking biedt naast deze zeer uitdagende baan een goed salaris in een professionele en
dynamische organisatie met een prettige werksfeer. En de kans om jezelf breed te ontwikkelen binnen
deze groeiende internationale organisatie.

Ben jij enthousiast geworden van de functie van Operator Lasrobot?
Solliciteer dan direct door je motivatiebrief en cv te sturen naar: info@hvlmetaal.nl
t.a.v. Monique Goevaerts
Neem voor inhoudelijke vragen over de functie contact op met Charles v/d Mortel via
Charles@hvlmetaal.nl
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