Vacature Constructiebankwerker / Lasser
Bedrijfsomschrijving
KPC Montage b.v. is een klein veelzijdig metaalbewerkingsbedrijf in Etten-Leur. Wij zijn specialist in
het vervaardigen van kleine constructies voor met name machinebouw, het uitvoeren van diverse
plaatbewerkingen en het oplassen van slijtlagen. De materialen die bewerkt worden in onze moderne
werkplaats op industrieterrein Vosdonk zijn met name diverse staalsoorten, roestvast staal en
aluminium. Onze vaste klanten zijn kleine en middelgrote bedrijven in de omgeving, welke actief zijn in
onder andere petrochemie, voedingsmiddelen, wegenbouw en landbouwmechanisatie.

Waarom werken bij KPC?
We beschikken over meer dan 40 jaar ervaring in diverse metaalbewerkingen, waarmee we een zeer
veelzijdige werk- en leeromgeving bieden. Het produceren van metalen producten volgens
klantspecificatie of naar eigen ontwerp voor verschillende klanten biedt veel afwisseling

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Samenstellen en aflassen van stalen constructies voor machinebouw
Zelfstandig werken van tekening en/of geleide-kaart
Voorbereiden van onderdelen volgens zaaglijsten en/of tekeningen
Producten van jezelf en van collega’s controleren
Werken in onze eigen werkplaats en sporadisch op locatie bij klanten

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 10 jaar ervaring in metaalbewerking
Ruime ervaring met samenstellen en lassen constructies voor machinebouw
Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
MAG-lasdiploma op minimaal NIL niveau 2
Een beroepsopleiding Metaalbewerking/Werktuigbouwkunde
Flexibele instelling en een positieve werkhouding
Certificaten basisveiligheid VCA en werken met vorkheftruck
Kennis van TIG, MIG en BMBE lasprocessen (bij voorkeur ook eigen ervaring)
Bij voorkeur rijbewijs B en eigen vervoer

Arbeidsvoorwaarden
KPC biedt haar medewerkers:
• Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden volgens CAO Metaalbewerkingsbedrijf
• Een prettige familiaire werkomgeving
• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en/of cursussen

Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je CV met onderbouwing naar:
info@kpc-montage.nl ter attentie van Rob Konings
Of kijk op www.kpc-montage.nl voor meer informatie over ons bedrijf
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