SOLLICITEREN

Callens – Lasser (M/V)

Op zoek naar een Lasser (M/V)
Na een opleiding in het atelier sta je in voor de voorbereiding van elke
opdracht ter plaatse op de werf. Dit omvat o.a. het klaarzetten van de
lasposten, leggen van buizen, maken van beugels, ed.
Verder ben je verantwoordelijk voor een nauwgezette en kwaliteitsvolle
constructie van diverse installaties en leidingwerken op verschillende
werven.

Wat wordt er van jou verwacht?
Je genoot bij voorkeur een opleiding lassen, fotolassen, ed. of beschikt over
een relevante werkervaring als TIG lasser op buizen.
Logisch en ook praktisch kunnen redeneren zijn belangrijke vereisten.
Je beschikt over een ruime technische bagage (materialenkennis, ed.) en
vooral een sterke technische interesse.
Het kunnen lezen van plannen (symbolen kranen, filters, druksensoren,
pompen, ed.) is een sterk pluspunt.
Je gaat steeds nauwkeurig en kwaliteitsbewust te werk. Kortom je bent fier
op je werk.
Je bent bereid bijkomende opleidingen te volgen om jouw inzetbaarheid te
verhogen.
Het beschikken over het VCA-attest en/of hoogtewerkerattest is een
voordeel.
Je hebt een flexibele ingesteldheid en stelt je coachbaar op.

Wat bieden wij jou aan?
Je kan aan de slag bij een dynamisch familiebedrijf en marktleider in de
industriële warmte- en luchttechnieken.
Transparantie, authenticiteit, open communicatie en ondernemerschap zijn
kernwoorden in onze dagdagelijkse bedrijfsvoering. We laten jou dan ook
met plezier ‘jezelf zijn’.
In een wereld in verandering laten we onze mensen zichzelf ontwikkelen
door hen zowel intern als extern op te leiden en te begeleiden. Deze
trajecten moeten onze 'Calliërs' toelaten hun verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en techniciteit verder te verfijnen en te benutten.
In een vooruitstrevende, ergonomische werkomgeving en infrastructuur

kunnen onze medewerkers rekenen op motiverende en aantrekkelijke
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. De vaste verloning wordt
afhankelijk van profiel en ervaring aangevuld met een mix van competitieve,
extralegale voordelen.
Een mix van ons pintje van de chef, fruit@work, verjaardagen, teambuildings
en tal van originele, sociale activiteiten kleuren onze jaarkalender.
http://www.callens.eu

