Met ca. 36 medewerkers ontwikkelt en produceert Sanders Machinebouw BV al meer dan 50 jaar speciaal machines en speciale apparatuur op basis van klantspecificaties. Waar nodig gebruikmakend van robots/cobots en vision systemen. Wij beschikken over een
moderne goed geoutilleerde machinale werkplaats en eigen engineering afdeling. Onze activiteiten zijn zowel op de binnen- als buitenlandse markt gericht. Onze opdrachtgevers zijn (inter)nationaal gerenommeerde bedrijven.
Ons team van ontwikkelaars, constructeurs en vakmensen werkt als een goed geoliede machine.
Zonder uitzondering gedreven mensen, met verstand van zaken en hart voor het vak. Wil jij ook deel uitmaken van dit mooie team?
Wij zijn op zoek naar een:

Allround lasser/samensteller
Wil jij onderdeel zijn van onze uitdagende projecten? Moet een product voor jou tastbaar zijn?
Werk je graag in een collegiaal en gedreven team? Dan is deze functie voor jou bedoeld!

Hoe ziet je dag eruit?
• Je werkt met alle veel voorkomende materialen zoals RVS en staal.
• Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en kwantiteit.
• Je verwerkt meestal enkel stuks of een kleine oplage.
Wat vragen we?
• Niveau 2-3 of hoger, werk- en denk niveau
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Enkele jaren las ervaring en zelfstandig kunnen lassen en samenstellen
• Zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken
• Je kunt zowel overweg met frames als met plaatmateriaal
Wat bieden wij je?
• Een uitstekende salariëring en secondaire arbeidsvoorwaarden volgens cao kleinmetaal
• Een uitdagende technische functie met een hoge mate van zelfstandigheid
• Een solide en financieel gezond bedrijf waar je veel vrijheid geniet
• Variabele werktijden, vrij opneembare vakantie
•Je krijgt de beschikking over een moderne werkplek compleet met alle toebehoren
• Eventueel extra opleidingsmogelijkheden.
Interesse of nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact op met Wilbert Gielis of schrijf een sollicitatiebrief.
Maar vooraf een vrijblijvend bezoekje aan ons bedrijf, is zeker mogelijk.
Sanders Machinebouw B.V.
Heidonk 5, 5298 VM Liempde
personeelszaken@sandersmachinebouw.nl
www.sandersmachinebouw.nl

Dat werkt écht anders!
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