GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen

De Staalbouw bedrijven van GS Staalwerken Groep zijn al jaren een

een aantal grotere en kleinere staalconstructiebedrijven. De

betrouwbare partner voor veel gerenommeerde projectontwikkelaars.

uitzonderlijke samenwerking tussen de onderlinge bedrijven
garandeert een zeer scherpe levertijd. Bovendien kent elk bedrijf zijn

In heel Europa worden toonaagevende staalbouwprojecten

specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit gewaarborgd is.

gerealiseerd, gericht op verschillende markten: utiliteitsbouw, stalen
trappen, infra en energy.

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en
pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.
Voor diverse vestigingen zijn wij op zoek naar vakkundige:

Lassers
Taken / Verantwoordelijkheden

Functie-eisen:

• Leggen van lassen volgens de lasprocedure / vastgestelde
specificaties (MIG/MAG) binnen de vastgestelde planning;

• Afgeronde (las) opleiding;
• Kennis van de gebruikelijke hecht- en lastechnieken;

• Correct en tijdig uitvoeren van de taken volgens bestaande
kwaliteits- en veiligheidsregels en normen;
• Slijpen van lasnaden of slijpen van de scherpe randen;

• Kennis van de werking en gebruik van verschillende machines;
• Ervaring met walsen, ponsen, knippen, zetten, buigen en uiteraard
lassen (Mig/Mag) en tekening lezen;

• Bedienen van een bovenloopkraan;
• Affiniteit met de staalbranche;
• Schoonmaken (na het lassen) van het vervaardigde onderdeel;
• Je bent nauwkeurig, kwaliteitsgericht, flexibel en een teamplayer.
• Verzorgen van de technische conditie van de machine en
gereedschappen.

Wij bieden:
• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van
verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;
• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Spreekt dit je aan en ben jij degene die wij zoeken? Reageer
dan direct door je motivatiebrief en CV te sturen naar
hr@gss-groep.nl

GS Staalwerken Groep
Schootense Dreef 35
info@gsstaalwerken-groep.nl

5708 HZ

Helmond

www. gsstaalwerken-groep.nl

Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

