
HVL GAAT VERDER
LASSER STAAL

HVL.
HVL Metaal & Techniek is een modern 
metaalbewerkingsbedrijf met een hoge 
mate van engineering en automatisering.

De weg van idee naar eindproduct ligt 
vol uitdagingen. Bij HVL zorgen we voor 
de juiste oplossingen. Hoe hoog de lat 
ook ligt, de verwachtingen zijn en hoe 
ver innovaties ook mogen gaan...
HVL gaat verder.

De (staal) lasser construeert zelfstandig binnen een team constructiedelen, 

plaatdelen e.d. uit aangeleverde onderdelen volgens tekening, en verricht zelf de 

afwerking van de las. De (staal) lasser maakt deel uit van de afdeling Staal 

constructie en werkt onder leiding van de uitvoerder of voorman. 

HVL 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.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Het zelfstandig voorbewerken, lassen en finishen van 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.

FUNCTIEPROFIEL
Enige jaren relevante werkervaring als MIG/MAG-lasser. (minimaal 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.
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LASSER STAAL

INTERESSE?
Stuur je motivatie en CV naar: 
info@hvlmetaal.nl 
t.a.v. Monique Goevaerts

MEER INFORMATIE? 
Bel: 0493 - 342 152

WIL JE WETEN 
WAT WE DOEN?
www.hvlmetaal.nl

Willige Laagt 14      5757 PZ      Liessel      T. 0493 - 342 152      info@hvlmetaal.nl      www.hvlmetaal.nl


