Alles op lasgebied!

Lasapparatuur - materialen - en toebehoren / Lasrookafzuiging
Industriële gassen / Consultancy / Certificering / Lasopleidingen

Allround Lasmonteur
Wegens sterke groei en diverse nieuwe projecten is GT Lastechniek op zoek naar een
enthousiaste en gemotiveerde allround lasmonteur ter versterking van onze technische
dienst.
Als lasmonteur ben je verantwoordelĳk voor het zelfstandig en zorgvuldig uitvoeren van diverse reparaties als ook het in bedrĳfstellen van
lasapparatuur en lasinstallaties in de werkplaats te Emmeloord en op locatie.

Jouw taken:








Bedrĳfsklaar maken en installeren van lasapparatuur;
Uitleg geven aan klanten inzake de bediening van lasapparatuur;
Het uitvoeren van onderhoud, keuringen, inspecties, validaties op locatie en in de werkplaats;
Storingen zoeken en het uitvoeren van reparaties aan lasapparatuur;
Het maken en bewaken van werkorders;
Werken conform de Arbo- en milieurichtlĳnen;
Het signaleren en benutten van verkoopkansen.

Jouw proﬁel:









Je hebt MBO werk- en denkniveau met goed technisch inzicht en technische kennis;
Je hebt relevante werkervaring;
Je hebt kennis van de werking van lasapparatuur en lasinstallaties, zowel mechanisch als elektrisch;
Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
Je bent klantgericht en hebt een commerciële instelling;
Je bent pro-actief en wilt leren;
Je hebt interesse in de nieuwste las technische software oplossingen/toepassingen;
Je hebt een hands-on mentaliteit met een ﬂexibele werkhouding.

Wĳ bieden jou:






Werken bĳ een echte specialist die sterk groeit in Noord- en Midden Nederland en dealer is van topmerken als Fronius en Lorch
De mogelĳkheid om, gesteund door onze ervaren collega’s, jezelf en onze organisatie verder te ontwikkelen;
Een no-nonsense bedrĳf waar plezier in je werk en de klantverwachting overtreffen voorop staan;
Prima arbeidsvoorwaarden;
Fĳne collega’s en een goede werksfeer.

Is dit jouw baan?
Mail dan je motivatie en CV naar: Anton Harkema, directeur GT Lastechniek  aharkema@gtlastechniek.nl

 Ecu 19, 8305 BA Emmeloord

 Tel. +31 (0)527 - 69 99 15

 sales@gtlastechniek.nl

www.gtlastechniek.nl

