Ook genoeg van veel van hetzelfde?
Wordt dan TIG- Lasser bij BAADER!
Bij ons werk je aan complete machines, groot en klein. Jij maakt alle BAADER specifieke onderdelen. Dus veel
variatie, uitdaging en geen dag hetzelfde. Wil jij werken met rvs in de machinebouw en ben je op zoek naar een
divers en gezellig team? Dan zoeken wij jou!
TIG Lasser (1 FTE) Doesburg
Je gaat zelfstandig, aan de hand van tekeningen, aan de slag om, rvs-machineonderdelen, rvs-plaatwerk en/of
rvs-constructies samen te stellen en TIG te lassen. Jij maakt de producten geschikt voor verdere bewerkingen
door jouw collega’s binnen de productie. Wij werken met uitdagende producten dus je moet wat in je mars
hebben o.a. een goed inzicht in materialen, afstellingen, krimp, richting van het lassen en bijv. uitzetting. In deze
rol is de mogelijkheid aanwezig om door te groeien naar vervangend voorman, in dat geval kun je je storten op
een effectieve inzet van jouw collega’s en de machines, zodat we in lijn met de planning een optimale
doorstroming voor elkaar krijgen.
Wat vragen wij van jou?
 Je hebt MBO werk- en denkniveau 3 richting constructiebankwerker/lasser;
 kennis en ervaring met het TIG lassen van RVS;
 je kunt technische tekeningen lezen en interpreteren (ook Engelse termen);
 je voelt je verantwoordelijke voor een goede kwaliteit van de door jou gelaste producten;
 je hebt een flexibele instelling.
Wat hebben wij te bieden?
 Bij BAADER werken wij binnen de CAO Metalektro, met bijbehorende arbeidsvoorwaarden;
 een prettige en informele werkomgeving met gezellige collega’s en diverse leuke activiteiten;
 veel variatie in laswerkzaamheden;
 we hebben een eigen R&D afdeling en door de ontwikkeling van nieuwe slachtlijnen is er blijvende
uitdaging in werkzaamheden;
 indien je de ambitie en vaardigheden hebt, mogelijkheden om door te groeien naar vervangend
voorman van de lasafdeling;
Wie zijn wij?
BAADER Doesburg ook wel bekend als Linco food systems (LFS) maakt onderdeel uit van de wereldwijde BAADER
Groep die zich met ruim 1100 medewerkers bezighoudt met de ontwikkeling, verkoop en installatie van
machines voor de levensmiddelenindustrie. Met meer dan 60 jaar ervaring behoort BAADER/ LFS tot de top 3 in
deze markt. In Doesburg werken ruim 90 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van
hoogtechnologische machines voor de pluimvee-industrie, we leveren slimme en betrouwbare oplossingen met
hoge voedselveiligheid en het beste dierenwelzijn. (www.baader.com)
Interesse?
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdaging? Stuur dan jouw motivatie en CV naar sacha.reulink@baader.com (HR
manager). Mocht je vooraf vragen hebben kun je die mailen naar hetzelfde adres.
Wij kijken uit naar jouw reactie!

Voor recuiters en intermediairs,
Wij waarderen het dat er meegedacht wordt, echter acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs. Kandidaten die zich melden via een
recruiter of andersoortige intermediair beschouwen wij dan ook als rechtstreeks en ‘fee‘ vrije werving.

