
Ervaren Lasser MIG/MAG + TIG/ samensteller.

Bij van Zelst Plaattechniek B.V zijn we op zoek naar een Lasser MIG/MAG + TIG. 

Van Zelst Plaattechniek is de toeleverancier op het gebied van lasersnijden / kanten / (robot)lassen.
Daarnaast worden aan klanten totaalproducten geleverd en kunnen ook oppervlaktebehandelingen zoals 
poedercoaten / verzinken of KTL-lakken wordt verzorgd. Ook lichte montage werkzaamheden zijn mogelijk.
Kerntaak is het vervaardigen van prototypes, enkelstuks of seriewerk, in koud- of warmgewalst staal, 
roestvaststaal, verzinkt staal, aluminium, messing en overige non-ferro materialen.

Lasersnijden doen een CO² lasersnijmachine (3.000 x 1.500   mm. en 4.000 x 2.000   mm.) alsmede met 
twee Fiber-lasers 4Kw/ 6Kw (3.000 x 1.500   mm.) Al deze machines zijn volledig geautomatiseerd om zo 
optimaal gebruik te maken van de beschikbare machine uren.
De kantbankafdeling beschikt over 7 moderne machines die off-line geprogrammeerd kunnen worden 
vanuit Bysoft 7.
Lasafdeling met 8 werkplekken voor manueel lassen alsmede gekwalificeerde lassers, zowel op MIG als 
TIG niveau. Daarnaast beschikken wij over twee moderne Yaskawa / Motoman lasrobots.

Werkzaamheden: 
Als lasser bestaan je taken uit het lassen/ samenstellen van producten uit hoofdzakelijk dun (1mm- 5mm) 
plaatmateriaal volgens werktekening. Het is noodzakelijk dat de afwerking en maatvoering binnen de 
aangegeven bandbreedte valt en volledig naar wens van de klant wordt uitgevoerd. Voor deze functie is 
het belangrijk dat je een werktekening kunt lezen en beschikt over ruime MIG/MAG en TIG laservaring. 
Daarnaast ben je in staat om zowel enkelstuks als productiematig laswerk uit te voeren. Verder zijn wij op 
zoek naar iemand die ook organiserende, controlerende en sturende taken kan uitvoeren. Tevens moet de 
kandidaat ervaring hebben met het opzetten en uitdenken van lasmallen, bepalen van lasvolgordes en het 
juist interpreteren van lasnormen/ lasaanduidingen en overige  lasspecificaties.

Functie eisen:
- Minimaal TIG niveau 2
- Minimaal MIG/MAG niveau 2-3
- Ervaring met samenstellen enkelstuks/ prototypes en lasmallen
- MBO- opleidingsniveau 3-4 en capabel om controlerende, organiserende en sturende taken uit te 

voeren.
- Gedreven & leergierig 
- Kwaliteitsbewust
- Stressbestendig
- Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

Wij bieden jou: 
- Werken in een vernieuwend en sterk groeiend bedrijf met een prettige informele werksfeer. 
- Een zelfstandige en afwisselende functie met de mogelijkheid tot doorgroeien en voldoende ruimte 

voor je persoonlijke ontwikkeling. 
- Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris

Ben jij gemotiveerd, flexibel, enthousiast en betrouwbaar, reageer dan op deze vacature via 
m.fennema@vanzelstbv.nl. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

http://vanzelstgroep.nl/nl/laser-byspeed-3015
http://vanzelstgroep.nl/nl/laser-bysprint-fiber-3015
http://vanzelstgroep.nl/nl/laser-byspeed-4020
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