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LASINSTRUCTEURS (FULL / PARTTIME)
Voor het nieuwe cursusjaar 2019 is GT Lasopleidingen & Advies wegens uitbreiding op zoek naar enkele
enthousiaste vakbekwame lasinstructeurs. Een zeer ervaren lasser die in staat is zich binnen afzienbare tĳd te
ontwikkelen tot een uitstekende lasdocent/lasinstructeur vragen wĳ ook om te reageren.

Functie-omschrĳving
Eerst draai je enige tĳd mee met een ervaren collega en je krĳgt zo nodig een degelĳke en gerichte training. Als lasinstructeur
verzorg je samen met andere collega lasinstructeurs onze lasopleidingen. Deze opleidingen worden ’s avonds en overdag
gegeven.
Je werkzaamheden bestaan uit het opleiden en begeleiden van cursisten, zowel voor het praktische- als theoretisch
gedeelte. Je bent verantwoordelĳk voor het verzorgen van de laskwaliﬁcaties, geeft instructie en begeleidt de lassers in
opleiding. Je zorgt ervoor dat alle apparatuur, materialen en gereedschappen beschikbaar zĳn en dat het laspracticum op
orde is.
De verschillende opleidingen worden voornamelĳk in de avonduren tussen 18:30 uur en 21:30 uur verzorgd. Daarnaast zĳn
er ook opleidingen die overdag worden gegeven. Gedurende het hele jaar is er instroom van cursisten, een opleiding duurt
gemiddeld 18 avonden.

Functie-eisen


Je hebt een MBO werk- en denkniveau en min. drie (NIL) diploma’s MIG/MAG, TIG en BMBE op niveau 3.



Een diploma meesterlassen ( IWP) en of lasspecialist ( IWS) is een pré.



Je beschikt over de capaciteiten om theorie lessen te verzorgen en je hebt ruime praktische ervaring in
tenminste drie lasprocessen TIG, BMBE en/of MIG/MAG.



Je kunt duidelĳk en zo nodig met geduld instructie geven.



Je weet cursisten te inspireren en uit te dagen het beste uit hun zelf te halen en zo doende kwalitatief
goed werk af te leveren.



Je kunt goed samenwerken met collega’s en bent bereid samen met het team van lasinstructeurs verant
woordelĳkheid te nemen voor een goed verloop en de kwaliteit van de lasopleidingen.
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Wat we bieden
Wĳ bieden een uitdagende functie binnen een kleine informele organisatie. GT Lasopleidingen & Advies is
onderdeel van GT Lastechniek en een gerenommeerd opleidingsinstituut. Jarenlange ervaring in de lastechniek en
beschikt over een uitstekend geoutilleerd laspracticum en theorie lokaal. Je krĳgt de mogelĳkheid jezelf te
ontwikkelen tot volwaardig lasdocent. Ook is het bĳ gebleken geschiktheid mogelĳk je verder te ontwikkelen met
trainingen en cursussen. Wĳ bieden een marktconform salaris.
GT Lastechniek is een kleinschalige en informele organisatie waar de passie voor het vak en het leren er van
centraal staan. Wĳ waarderen het nemen van verantwoordelĳkheid, eigen initiatief en ondernemerszin, waarbĳ
altĳd onze klanten centraal staan.

Vragen over deze vacature?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Harkema (directeur GT Lastechniek) tel. 0527 - 69 99 15
of 06 - 51 78 24 98 of Andre Konst (hoofd opleidingen) tel. 06 - 51 78 25 03.

Solliciteren?
Sollicitaties met CV kunt u per email sturen naar: aharkema@gtlastechniek.nl of akonst@gtlastechniek.nl
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