Functie omschrijving : lasser/bankwerker.
Functieomschrijving
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de productieactiviteiten in
de werkplaats, volgens aanwijzingen en planning van de werkplaats coördinator
Je denkt (op verzoek) mee over procesverbeteringen en kwaliteitssystemen in de
werkplaats.
Je coacht en stuurt werknemers en voorziet hen van de nodige opleidingen.
Je draagt veiligheid, milieu en energie hoog in het vaandel;
Je legt verantwoording af aan de werkplaats coördinator.

Profiel (opleiding/ervaring)
•
•
•
•
•
•

Je genoot een opleiding met technische achtergrond (MTS/soortgelijk) of
aantoonbare ervaring.
Je hebt minimaal een aantal jaren relevante ervaring met verschillende handelingen
in een productieproces, zoals boren, zagen, lassen.
Je kunt tekeningen lezen en interpreteren en werkt zelfstandig aan je taken.
Je werkt nauwkeurig en voelt je verantwoordelijk voor het eindresultaat.
Je voelt je verantwoordelijk voor je werkplek en je gereedschap.
Je beschikt over een collegiaal teamgevoel en sociale vaardigheden en helpt je
collega’s vriendelijk waar nodig/gewenst. Je kunt ook hulp accepteren.

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•

Instellingen of de programma’s van machines of materieel uitvoeren of controleren
De parameters controleren (debiet, druk, tijd, ...) indien nodig
Heldere communicatie op de werkvloer; open voor feedback.
Je kunt snel schakelen en je activiteiten aanpassen aan een veranderende prioriteit,
indien nodig.
De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften opvolgen,
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit,
onderhoud, etc.

Aanbod
•
•
•
•

Een boeiende, gevarieerde functie waarin je mag meedenken en meewerken aan
unieke producten
Een enthousiast familiebedrijf, waar een amicale sfeer heerst en waar iedereen het
beste van zichzelf geeft.
Een bedrijf dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel
draagt.
Goede arbeidsvoorwaarden, CAO / WR Engineering.
Sportfaciliteiten.

Bedrijf
•
•
•
•

Klein familiebedrijf, informele sfeer. Nieuwe (5e) generatie neemt over.
Werkt aan kwaliteit in haar producten en wil goede service en vakwerk leveren.
Staat voor een mooie uitdaging en wil dat graag vorm geven met innovatieve,
technische vakmensen, die van een uitdaging houden.
Website is onder revisie

Contact: angela@kamphuiskonstruktie.nl / M. 06-51250804

