
 

Lasser/constructie bankwerker   
 

Ben jij op zoek naar een technische baan in de metaalindustrie, en wil je werken met de allernieuwste 
machines van Valk Welding? En woon je in de omgeving van Helmond en Eindhoven? Dan komen we graag 
met jou in contact.  

Wie zijn wij 

Maref metaalbewerking is een metaalbewerkingsbedrijf waarvoor kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit erg 
belangrijk is. Wij produceren plaatwerk en constructie- en laswerk in RVS, Staal en Aluminium volgens specificaties 
van onze klanten. Onze klantenkring is dan ook hard aan het groeien, en daarom zoeken we nog meer technische 
collega’s.  

Wat ga je doen 

Als Lasser/constructie bankwerker in ons team stel je onderdelen samen en produceer je verschillende 
lassamenstellingen met nieuwe lasapparaten. Je kunt de apparaten zelfstandig instellen aan de hand van tekeningen 
en lasaanduidingen die je krijgt van de werkvoorbereiding en bedrijfsbureau. Je bent volledig verantwoordelijk voor 
het kwalitatief opleveren van een goed en volgens specificatie gelast product.  

Wat vragen wij 

• Afgeronde technische vmbo-opleiding en/of vergelijkbare aantoonbare ervaring met het lassen, samen 
stellen en afwerken volgens tekening. 

• Ervaring met lassen van verschillende materiaal soorten 
• Kennis van lasvoorschriften/aanduidingen  
• Ervaring met serie productie en proto productie  
• Je beschikt over ruimtelijk inzicht en kan tekening lezen van lassamenstellingen 
• Je bent gemotiveerd, nauwkeurig en weet kwantiteit met kwaliteit te combineren 
• Je bent breed inzetbaar en flexibel 

Wat bieden wij 

Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden zoals: 

• Een uitdagende fulltime baan 
• Werken in een splinternieuwe fabriek in Geldrop.  
• Werken met de modernste en nieuwste machines 
• Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding 
• Werken in een enthousiast en jong team 
• De mogelijkheid om opleidingen en/of cursussen te volgen 
• Uitzicht op een vast contract 

Sollicitatieprocedure 

Ben jij de collega die we zoeken, dan ontvangen we graag jouw CV en motivatie voor deze vacature.  
Vragen en sollicitaties mogen jullie richten aan: Hr Marcel van den Bosch  
 
Maref Metaalbewerking B.V.  
Ambachtweg 8  
5731 AG Mierlo  
0492-661730 / Info@Maref.nl 


