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VACATURE LASSER 

 
 

 
Jobinhoud 

Als lasser kom je terecht in een zeer gevarieerde functie met grote zelfstandigheid: 

• Je kan lassen volgens verschillende technieken (elektrode, halfautomaat, TIG) 

• Je staat in voor het lassen en monteren van constructies (bordessen, leuningen, aanpassen van 
bestaande constructies- en/of piping 

• Je helpt actief mee 

• Jouw werkregio bevindt zich hoofdzakelijk binnen België 

• Je zorgt dat je administratie in orde is en maakt dagelijks service rapporten op 

• Je zal in eerste instantie een grondige opleiding krijgen om na verloop van tijd volledig zelfstandig te 
kunnen werken 

 

Profiel 

• Je hebt een technisch diploma, een aantal jaren ervaring in een industrieel vakgebied. 

• Je hebt een goede en brede technische kennis als lasser Elektrode/MIG-MAG/TIG 

• Je bent bereid je te verplaatsen binnen België 

• Mechanische kennis en ervaring is een pluspunt 

• Je bent flexibel 

• Je hebt een dynamische en creatieve groepsgeest, techniek is je passie, je werkt klantgericht, bent 
communicatief en een hands-on mentaliteit is je tweede natuur 

• Je bent sociaalvaardig 

• Je bent in het bezit van een VCA attest of je bent bereid dit te halen en je draagt veiligheid hoog in 
het vaandel 

• Lascertificaten zijn een pluspunt 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
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Aanbod 

Je komt terecht in een no-nonsense bedrijfscultuur, waar ruimte is voor initiatief. 

Je zal ongetwijfeld technisch uitgedaagd worden, je zal bijleren via opleiding en “on the job” en 
gaandeweg expert worden in je vakgebied. Dit is een zeer gevarieerde functie met de nodige vrijheid 
en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt er naast het brutoloon een hele reeks van extralegale 
voordelen voorzien: 

• Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur 

• Een competitief loon in functie van opleiding en ervaring 

• Extra legale voorwaarden: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ecocheques, firmawagen 

 
 

Contacteer ons vandaag nog op jobs@ucteam.be of telefonisch op +32 16 799010 
 


