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Constructielasser m/v
Plaats / Provincie: Zeewolde / Flevoland
Branche / Niveau: Techniek / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105970

Bedrijfsomschrijving
Deze organisatie is gespecialiseerd in het leveren van beton- en metaalconstructies. De eindklanten zijn grote,
landelijke bouwaannemers en betonfabrikanten. Je komt te werken binnen een bedrijf dat al bijna 20 jaar
gecertificeerd is voor de lasverbinding tussen beton staal en gewoon staal.

Functieomschrijving
Als constructielasser werk je aan diverse constructies voor de metaal- en betonindustrie.
Aan de hand van een duidelijke constructietekening ga je aan de slag. Je werkt met een zaagmachine,
ponsmachine en boormachine om alles keurig op maat te maken en de benodigde voorbereidingen op de
projecten te treffen. Dan begint het echte laswerk, dit doe je met de MIG/MAG lasmethode totdat het eindproduct
volledig is zoals het volgens de tekening moet zijn.
Je werkt in veel gevallen zelfstandig aan de constructies, maar uiteraard kan er hulp geboden worden waar nodig.
Het zal voorkomen dat je veel routinematig werk uitvoert, omdat er grote aantallen gemaakt moeten worden. In
andere gevallen zal het voorkomen dat je slechts een aantal stuks maakt van de constructies.
De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 16:00 uur.

Functie-eisen
Als constructielasser in de metaal- en betonindustrie wordt het volgende van jou verwacht:
Je hebt een aantal jaar werkervaring als lasser en hebt bij voorkeur een MIG/MAG-lascertificaat;
Je hebt allround kennis als het gaat om metaal;
Het lezen van technische tekeningen is voor jou geen probleem;
Je hebt oog voor detail en beschikt over een zelfstandige werkhouding;
Het is belangrijk dat je Nederlands of Engels vloeiend spreekt;
Je bent woonachtig in (de directe omgeving van) Zeewolde.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Arbeidsvoorwaarden
Natuurlijk mag je ook wat verwachten als je hier komt te werken, namelijk:
Een fulltime dienstverband voor langere termijn;
Een mooi startsalaris tussen € 1.900 - € 2.400 bruto per maand, afhankelijk van je kennis, ervaring en
certificaten;
Een reiskostenvergoeding wanneer je buiten Zeewolde woonachtig bent;
Opbouw van 25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld;
Je kunt kosteloos gebruik maken van de FlevoDirect Academy waarop 400 trainingen en cursussen te
volgen zijn.

Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Stap 1. Sollicitatie
Leuk dat je bij ons solliciteert! Solliciteren gaat heel eenvoudig via de sollicitatieknop. Of stuur jouw cv en motivatie
naar zeewolde@flevodirect.nl zodat wij snel contact met je kunnen opnemen.
Stap 2. Telefonische kennismaking
Wij nemen telefonisch contact met jou op om jouw motivatie te bespreken.
Stap 3. Persoonlijke kennismaking
Tijdens een online kennismakingsgesprek via Microsoft Teams bespreken wij uitgebreid jouw wensen, kennis en
kunde.
Stap 4. Wij gaan voor je aan de slag
Na de online kennismaking gaan wij voor jou aan de slag. We gaan je voorstellen bij de organisatie en duimen met
je mee dat je op sollicitatiegesprek mag komen. Is er na het gesprek de juiste match? Dan is de kans groot dat je
een mooie baan aangeboden krijgt!
Nog niet “klaar” om te solliciteren en wil je nog iets weten?
Geen probleem! Je kunt ons telefonisch bereiken op 036 - 521 81 60 of via WhatsApp op 06 - 39 18 47 06. Een email sturen mag natuurlijk ook. Wij geven graag antwoord op al je vragen.
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed jij bent in jouw werk, is het een onderdeel van onze procedure
om referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien.
Vacaturenummer 105970

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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