TIG en/of halfautomaat lasser (Dagregime - Ieper - M/V)

Spinnekop, gelegen te Ieper, is een familiaal bedrijf met ongeveer 45 medewerkers, die
binnen een kleine, dynamische, no-nonsense productieomgeving samenwerken.
Wij bouwen machines voor de groenteverwerkende industrie en de landbouw, van eerste
ontwerp tot volledige afwerking. Wij bieden steeds maatwerk voor zowel kleine als grote
projecten. Serieproductie is eerder uitzondering. Spinnekop staat garant voor service,
expertise en flexibiliteit.
Algemene info: https://www.spinnekop.be/

Functieomschrijving -jouw verantwoordelijkheden
➢ Na een inwerkperiode sta je in voor de montage en/of het lassen van machines in
onze werkplaats
Afhankelijk van het type machine, werk je daarvoor alleen of samen met een collega
➢ Je bouwt de machine op met instructies van een collega, de
werkplaatsverantwoordelijke of zelfstandig vanaf plan
Profiel - jouw kwaliteiten
● Je bezit bij voorkeur een technisch diploma of hebt eerdere ervaring in industrie of
landbouw
● Je kan TIG lassen en/of halfautomaat (Inox en Ijzer) en hebt kennis van
verbindingstechnieken
● Je hebt technisch inzicht, planlezen is een absoluut voordeel
● Je bent gedreven om goed werk en service te leveren voor elke klant
● Je werkt veilig volgens de essentiële veiligheidsinstructies
Aanbod -wat Spinnekop jou biedt?
We bieden een gevarieerde job in een dynamische KMO met vlakke structuur. Een toffe
groep van collega’s.
Je krijgt volop kansen om initiatieven te nemen, jezelf te ontwikkelen en jouw sterktes
verder uit te bouwen. Bij Spinnekop spreken mensen mensen, ben je geen nummer en
wordt iedere inspanning ook in realiteit gezien.
We werken in een 39-uren week (dagregime), waardoor je 6 extra vakantiedagen opbouwt.

Het bedrijf is gelegen op een toplocatie binnen hartje Ieper, op een kwartiertje wandelen
van de Grote Markt en met een vlotte verbinding naar de autosnelweg.

Waar en hoe solliciteren?
Reageer naar Yves Thiers op jobs@spinnekop.be of op 057 20 21 86.

