Bedrijfsprofiel
Doeschot BV is een internationaal opererende onderneming. Van de westkust van Amerika, Europa,
Azië, tot aan de zuidkust van Australië, je kunt ons overal vinden. Wil je bij een team horen waarvan het
productscala reikt van gerobotiseerde productielijnen voor de kaasbehandeling tot aan analytische
instrumenten, dan is dit iets voor jou. Wij zoeken:

Constructiebankwerkers/Lassers (v/m)
Functie-informatie
De constructiebankwerker/lasser bij Doeschot B.V. is een allround vakman. Het betreft een functie die
gericht is op het vervaardigen van RVS machines/constructies, repareren en modificeren van
constructieonderdelen door toepassing van diverse scheidende (bijv. slijpen) verbindende (lassen en
schroeven), verspanende (bijv. zagen en boren) en vervormende (bijv. kanten en zetten) technieken.
Hierbij worden uiteenlopende materialen gebruikt, hoofdzakelijk RVS. Regelmatig vindt omschakeling
tussen de verschillende technieken plaats.
Taken:










Afstemmen met de werkplaatschef over de planning en eisen van de werkopdrachten.
Maken van hulpmiddelen en opstellingen om bewerkingen te kunnen uitvoeren.
Bepalen van de juiste lasvolgorde en benodigde lasvoorbereiding.
Uitvoeren van MIG-MAG/TIG lasbewerkingen volgens tekeningen, lasinstructies e.d.
Lasprocessen tijdens uitvoering zo nodig bijsturen.
Uitvoeren van tussentijdse kwaliteitscontrole en herstellen van afwijkingen.
Registreren van bewerkingstijden, kwaliteitscontrole en afwijkingen.
Gebruiken van PBM’s tijdens de werkzaamheden, het naleven van veiligheidsvoorschriften en het
melden van gevaarlijke situaties en incidenten.
Zorgen voor orde, netheid en veiligheid op de werkplek.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid
Functie-eisen:
 Je bent in het bezit van een NIL certificaat TIG/MIG-MAG, vanaf niveau 3 is een pré;
 Je beschikt over goede product- en materialenkennis;
 Je kunt tekeningen lezen;
 Je bent in het bezit van een geldig VCA-certificaat;
 Je bent in bezit van een geldig rijbewijs B, eigen vervoer is een pré;
 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 Je kunt zelfstandig werken en hebt een flexibele instelling;
 Je bent bereid een aantal nachten per jaar te werken (± 10 nachten per jaar);
 Je woont bij voorkeur in de directe omgeving van Alkmaar.
Stuur je sollicitatie met CV naar m.komen@doeschotbv.nl.als bovenstaande precies bij jou past!
Enthousiaste collega’s zien je graag verschijnen.

