Puur HR – Lasser

Lasser constructie
Intocon NV te Ieper is een gevestigde waarde als partner voor de
voedingsindustrie.
We zijn sterk in het creatief en hygiënisch ontwerp, de constructie van
hoogwaardige machines en maatwerk in roestvrij staal, waarbij kwaliteit en
duurzaamheid centraal staan.
Om de verdere groei te kunnen realiseren, zijn we op zoek naar een lasser.
Als lasser sta je in voor het TIG lassen van diverse inox constructies.
Metaalbewerkingen zoals zagen, slijpen, plooien, boren, haaks
monteren...behoren ook tot jouw takenpakket.
Je stelt alle stukken samen in het atelier, gaande van kleine tot grote
constructies.

Waarom ben jij de ideale kandidaat?
Leuk zou zijn indien je reeds enkele jaren ervaring hebt als lasser, al is dit
geen vereiste.
We houden van ambitieuze mensen! Ben je enkel vertrouwd met
halfautomaat lassen, maar niet met TIG? Wees welkom en wij leren je de
fijne kneepjes van het vak.
Je werkt graag met mooie materialen en ziet het als een uitdaging en eer
om verantwoordelijk te zijn voor het hoogwaardig laswerk.
Nauwkeurig is jouw tweede naam, je werkt fijn en streeft naar een mooi
afgewerkt product want daar haal je voldoening uit en ben je trots op.
Als doorwinterde lasser, weet je dat veiligheid en kwaliteit prior is en draag
je dit zelf hoog in het vaandel.
Planlezen kan je als de beste, stuktekeningen hebben voor jou nog weinig
geheimen.
Je werkt graag zelfstandig, zo kan je met de nodige focus jouw ding doen. ;-)

Waarom zijn wij de ideale werkgever?
Teken onmiddellijk jouw vast contract van onbepaalde duur en reken daarbij
op een aantrekkelijke verloning.
Wij zorgen voor genoeg vrije tijd! Werk in een uurrooster van 7u30 tot
16u15.
Kom terecht in een toffe onderneming met familiaal karakter, iedereen kent
iedereen en er heerst een goeie teamgeest en fijne sfeer.
Wij laten je niet aan je lot over en investeren in onze mensen, een goeie

begeleiding/opleiding bij opstart is voor ons een noodzaak.
De boog kan niet altijd gespannen staan, neem voldoende verlof en kies
overigens voor een groot stuk zelf wanneer je dit doet.
http://www.puurhr.be

