LASROBOT OPERATOR
LOCATIE: ALPHEN AAN DEN RIJN – FULLTIME 38 UUR
Functieomschrijving
Voor onze locatie in Alphen aan den Rijn zijn wij opzoek naar een lasrobot operator. Heb jij MIG en
TIG laservaring en heb je affiniteit met robots? Dan zijn wij opzoek naar jou! De dagelijkse
werkzaamheden zijn gericht op het bedienen en programmeren van diverse lasrobots voor het
lassen van hoogwaardige RVS lassamenstellingen. Je werkt in een zelfsturend team waarin we
gezamenlijk zorg dragen voor de dagelijkse leveringen en kwaliteit. Naast het robotlassen zijn er ook
productie die we handmatig samenstellen. Ook dit behoort tot de activiteiten.
Functie inhoud/taken
 Bedient en programmeert de lasrobots en draagt zorg voor de output van het
productieproces
 Is samen met de teamleden verantwoordelijk voor werkverdeling, kwaliteitsbewaking,
productiviteit en veiligheid
 Lezen van technische tekeningen en bijbehorende lasaanduidingen
 Controle van eigen werkzaamheden en let op details
 Onderhoud van de machines
 Is softwaresysteem vaardig
 Aandragen van verbetervoorstellen
 5S / orde netheid bewaken
Competenties
 Kwaliteitsgericht: accuraat, aanpassingsvermogen, resultaatgericht
 Technisch inzicht: kennis up to date, tekening lezen proces bewust, creatief
 Sociaal: communicatief, samenwerken, flexibel, organisatiebewust, klantgericht
Functie-eisen
 MBO-niveau verkregen door opleiding of ervaring
 Je hebt enige laservaring. Indien nodigt wordt dit door interne en/of externe opleiding naar
het gewenste niveau gebracht.
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Bedrijfsprofiel
Kasteel Metaal, gevestigd te Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn, is een toeleveringsbedrijf. Wij
leveren zowel eenmalig maatwerk als serie producten in staal en non-ferro materialen.
Voorbeeld van producten zijn frames en bordessen, onderdelen van melkrobots en onderdelen voor
de jachtbouw.
Kasteel Metaal heeft in totaal meer dan 70 gemotiveerde medewerkers. In de 90 jaar dat het
familiebedrijf bestaat is het onderscheidend vermogen vooral gelegen in goed vakmanschap in
combinatie met de modernste technieken zoals robot gestuurde laser / las- en zetmachines.
Kwaliteit en betrouwbaarheid hebben wij hoog in het vaandel staan.
Hetzelfde geldt voor de cultuur: een gezellige familiesfeer in een bedrijf waar men weet wat
aanpakken is.
Past deze functie bij jou?
Stuur dan een e-mail met motivatiebrief en CV naar DOuwerkerk@kasteelmetaal.nl
Kasteel Metaal B.V
t.a.v. Danielle Ouwerkerk
Hoge Rijndijk 205
2382 AL Zoeterwoude-Rijndijk
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