In een groeiende, dynamische en hightech werkomgeving met een hoge automatiseringsgraad en
complexiteit, hebben we een openstaande vacature zoals hier beschreven. Punch Metals is daarom op
zoek naar een loyaal, no-nonsense talent.

Handlasser m/v
Functiebeschrijving :
We zijn op zoek naar een ervaren handlasser die, onder leiding van de directe chef, op diverse locaties
handlaswerken kan uitvoeren volgens een opgelegde planning en instructie.
Het betreft het elektrisch -, TIG-, autogeen - of CO²-lassen van lasnaden die moeten voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen in alle standen. Onder meer:
- Autogeen-lassen: braseren met de hand van naden die moeten voldoen aan hoge

kwaliteitseisen in eenvoudige standen of matige kwaliteitseisen in alle standen.
-

-

CO2-lassen van verschillende producten, nadat deze zijn geplaatst en/of ingeklemd in de
lasmal. Het leggen van lasnaden in allerhande standen en met hoge kwaliteitseisen (lassen
moeten luchtdicht zijn).
TIG-lassen met de hand van naden die moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen (lassen
moeten luchtdicht zijn) in eenvoudige standen of matige kwaliteitseisen in alle standen.

Taken:
- Verrichten van stelwerk t.b.v. CO2-, TIG- & Autogeenlaswerk. Stroomsterkte, gastoevoer,
snelheid van draadtoevoer afgestemd op de voorloopsnelheid, keuze van toevoegelectrode,
gasmengsel enz.
- Inrichten van de werkplek (aanvoer van onderdelen, verpakking, mallen, ombouwen van
mallen) en het maken van een eerste product, het ter keuring aanbieden en eventueel
bijstellen.
- Uitvoeren van visuele controles op regelmatige basis. Controleren van de geplaatste las, het
verwijderen van de overtollige lasspetters en eventueel met controlemal checken op
maatvoering.
- Maken van proefproducten bij het in productie nemen van een nieuw order.
- Verpakken van gelaste producten op de voorgeschreven wijze.
- Zorg dragen voor en verzorgen van klein onderhoud aan lasapparatuur en de toevertrouwde
gereedschappen. o.a. schoonhouden van de lastoorts.
Profiel:
- Je hebt minimaal een Technisch diploma Secundair Onderwijs of minimaal een technische
achtergrond
- Je hebt oog voor kwaliteit en detail en zin voor nauwkeurigheid en kan zelfstandig werken
- Je bent gemotiveerd met zin voor orde en netheid, je komt regels en afspraken na
- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je kan resultaatgericht werken en omgaan met stress en aanpassen in veranderende
omstandigheden ( flexibiliteit )
Aanbod:
- Een boeiende, uitdagende functie in een dynamische, groeiende productieomgeving.
- Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.
- Wij besteden veel aandacht aan betrokkenheid en opleiding van onze medewerkers.
- Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen volgens jouw persoonlijke interesses. Je krijg meer
verantwoordelijkheid en wordt omringd door ervaren collega’s.
- Solliciteren: PUNCH METALS nv, Nobelstraat 2 , 3930 HAMONT-ACHEL
E-mail met cv t.a.v Mevr. Suzie Maes - hr@punchmetals.com

