GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen
een aantal grotere en kleinere staalconstructiebedrijven.

De Staalbouwbedrijven van GS Staalwerken Groep zijn al jaren een
betrouwbare partner voor veel gerenommeerde projectontwikkelaars.

De uitzonderlijke samenwerking tussen de onderlinge bedrijven
garandeert een zeer scherpe levertijd. Bovendien kent elk bedrijf zijn
specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit gewaarborgd is.

In geheel Europa worden toonaangevende staalbouwprojecten
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 per direct op zoek naar ervaren:

Samenstellers
Taken / Verantwoordelijkheden

Functie-eisen:

• Het handmatig samenstellen van verschillende onderdelen ten
behoeve van een staalconstructie binnen de aangegeven
tijdsplanning;

• In bezit certificaat MIG/MAG lassen niv.2, lascertificaten E135, E136
en E138;

• Het passend maken van onderdelen, rekening houdend met de
gestelde eisen aan de lasnaden;

• Kennis van de gebruikelijke hecht- en lastechnieken;

• Kennis van de werking en gebruik van verschillende machines;

• Het samenstellen van constructies vanaf een tekening;

• Ervaring met walsen, ponsen, knippen, zetten, buigen en uiteraard
lassen (Mig,Mag) en tekening lezen;

• Het aflassen van staalconstructies;

• Affiniteit met de staalbranche;

• Het uitvoeren van reparaties;

• Je bent nauwkeurig, kwaliteitsgericht, flexibel en een echte
teamplayer.

• Gebruiken en onderhouden van (elektrische) gereedschappen,
machines, hulpmiddelen en verbuiksartikelen.

Wij bieden een:
• 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.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen 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
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www. gsstaalwerken-groep.nl
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