Enthousiaste las-instructeur gezocht
Ben jij een lasser met lasdiploma’s op meerdere processen op minimaal niveau 3?
Vind jij het leuk om het vak ook aan anderen te leren?
Sta je stevig in je schoenen en vind je het een uitdaging om meerdere mensen onder je
hoede te hebben en ze te leren lassen?
Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!
Lasinstructeur theorie/praktijk
40 uur
Wij zoeken voor onze werkplaats een enthousiaste medewerker die overdag cursisten
wil leren lassen, maar die er ook zijn handen niet voor omdraait om in verschillende
periodes in de avonduren les te geven.
Wat ga je doen?
o Je begeleidt cursisten bij het in de vingers krijgen van het lasproces door
voor te doen en tips te geven.
o Je helpt cursisten met het begrijpen en leren van de theorie.
o Je bent verantwoordelijk voor de complete aansturing van de lasschool.
o Je hebt de leiding over de instructeurs van de avondschool.
Dit ben jij:
o
o

Lasdiploma’s minimaal niveau 3 op meerdere processen en bereid om
deze te behalen tot niveau 4.
Enkele jaren werkervaring binnen de lastechniek.

En herken jij jezelf in deze omschrijving?
o Communicatief vaardig zowel in het Nederlands als in het Engels.
o Klantgericht.
o Oplossings- en resultaatgericht.
o Teamspirit.
Wat hebben wij jou te bieden?
o Een fulltime baan binnen een gezellig team.
o Ruimte om mee te denken.
o Ruimte om jezelf te ontwikkelen d.m.v. vervolgopleidingen.
o Na een proefperiode uitzicht op een vast contract.
o Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Word jij enthousiast van deze vacature bij Lastechniek Oost? Stuur dan een e-mail met
je motivatie en cv naar roypanjer@lastechniekoost.nl.
Wil je eerst wat meer weten over Lastechniek Oost of de functie? Kijk dan op
lastechniekoost.nl of bel met Roy Panjer (06 - 49 37 62 12).
Meer over ons:
Lastechniek Oost is al sinds 1995 actief op lasgebied. Wij doen ons werk met passie en
zijn zeer gedreven om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is. Lastechniek Oost is
geen productiebedrijf, binnen de lastechniek houden wij ons enkel bezig met opleiden,
certificeren en adviseren.

