
Vacature Lasser                 

Wie zijn wij 

Stikkers Industriemontage is een bedrijf dat zich richt op de ondersteuning van diverse klanten in verschillende sectoren, 
waaronder food, Industrie en Logistics. Dagelijks staat er een groot team van gespecialiseerde medewerkers voor onze 
klanten klaar. Of het nu gaat om het vervaardigen van staalproducten, zowel halffabricaten als eindproducten, onze 
medewerkers kunnen, desgewenst op basis van door de klant geleverde tekeningen, het product tot een goed eindresultaat 
brengen. Daarnaast zijn wij er volledig op ingericht om zowel de mechanische, als de elektrische klussen uit te voeren. 
Industriële installaties worden door onze medewerkers opgebouwd en onderhouden. Ook op het gebied van engineering 
zijn wij er om de klant te ontzorgen. Omdat wij blijven groeien, zijn wij per direct op zoek naar een ervaren Lasser.  

Wat ga jij doen 

Ben jij een ervaren Lasser en ben je niet bang voor een uitdaging, dan is deze baan bij Stikkers Industriemontage iets voor 
jou! In deze functie werk je samen met een leuk team aan een grote diversiteit van hoog geautomatiseerde installaties. Je 
bent gewend om te werken vanaf tekening en werkt graag in een gevarieerde werkomgeving op wisselende locaties. In 
overleg heb je zelfs de mogelijkheid om in het buitenland te werken.    

Wat vragen wij  

Om de functie van Lasser goed te kunnen uitvoeren is het vanzelfsprekend dat je technisch goed onderlegd bent, daarnaast 
beschik je over het volgende: 
 

• Je hebt afgeronde opleiding in de richting van (Las) techniek op minimaal MBO 2 - 3 niveau. 

• Je bent bekend met én weet hoe je moet werken vanaf schema’s, tekeningen en andere schriftelijke gegevens. 

• Leest technische tekeningen en lasmethodebeschrijvingen. 

• Beoordeelt de te lassen materialen. 

• Stelt lasapparatuur in. 

• Past het juiste lasproces toe (autogeen, boog, mig, mag en tig). 

• Hanteert de voorgeschreven las toevoegmaterialen en hulpgereedschappen. 

• Werkt de gemaakte lasverbindingen af door middel van schuren, slijpen of vijlen. 

• Bewerkt en verbindt constructies. 

• Bewerkt en verbindt pijpen. 

 
Wat bieden wij 
 
Wanneer je kiest voor een baan bij Stikkers Industriemontage, kies je voor een uitdagende baan in de techniek! Wij bieden 
je: 

 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaal & Techniek. 

• Uitzicht op een vast contract. 

• Stabiliteit binnen een professionele en informele werkomgeving. 

• Een leuk team van medewerkers, waar op zijn tijd ruimte is voor informeel samenzijn en waar collegialiteit hoog 
op de ranglijst staat. 

 
Solliciteren!? 
 
Enthousiast!? Ben je na het lezen van deze vacature geïnteresseerd en wil je graag meer weten? Neem contact op met 

Johan Rasenberg, Teamleader Operations and after sales. +31(0) 162 515 045 

Natuurlijk mag je ook direct solliciteren. Mail dan je motivatie, voorzien van je CV naar info@stikkers-industriemontage.nl  

Wij nemen graag contact met je op! 

mailto:info@stikkers-industriemontage.nl

