Vacature Samensteller / Lasser /
robot Programmeur
Als Samensteller / Lasser bij Amisel ben je verantwoordelijk voor het van tekening af lassen van diverse
producten. Je werkt hierbij aan een groot aantal verschillende soorten producten. De producten waaraan
je werkt worden gemaakt voor zowel de toelevering als eindproducenten. Hierdoor kent jouw werk een
grote mate van diversiteit en afwisseling. Snel schakelen, goed inzicht en het streven naar de beste kwaliteit
zijn dan ook belangrijke eigenschappen van jou als Mig / TIG lasser bij Amisel Metaal. Ook bestaat de
mogelijkheid zich te ontwikkelen tot robot programmeur.
Over Amisel

Amisel Metaal B.V. is gevestigd in Maarheeze en is specialist in het ontwikkelen en vervaardigen van
producten of onderdelen gemaakt van staal of RVS. Onze locatie in Maarheeze is gelegen aan de A2 en
daardoor goed bereikbaar. Door onze jarenlange ervaring worden we door onze opdrachtgevers
inmiddels gezien als echte specialist in Staal & RVS bewerkingen voor zowel prototype als serieproductie.
En hier zijn we, met ons kleine en gemotiveerde team van 15 collega’s, ontzettend trots op. Naast dat we
de mooiste producten maken denken we vanuit onze expertise altijd mee met onze klant waardoor we
daadwerkelijk samen de beste producten maken. Ook dat zorgt ervoor dat we iedere dag met veel
plezier ons werk uitvoeren.
Plezier in hetgeen we doen en trots op het eindresultaat zijn zaken waar we voor staan.
Wat bieden we jou

Als Samensteller / lasser bij Amisel ben je echt een centraal onderdeel van het team en draag je vanuit
jouw specialisme bij aan de productie en het productieproces. Je kunt daadwerkelijk jouw stempel
zetten op het eindresultaat en daarbij word je ook nog eens onderdeel van ons gezellige team waarbij de
lijnen kort zijn en iedereen graag de handen uit de mouwen steekt.
Amisel sluit zich voor de beloningsstructuur aan bij de CAO van het klein metaal.

Interesse

Denk jij dat ons bedrijf en de functie van Samensteller / lasser bij jou passen en heb je bij voorkeur een
afgeronde technische opleiding (VBO / LTS / KMBO / MTS)? Neem dan snel contact met ons op.
We komen graag met je in contact!
Bel naar: 0495 – 49 41 21 en vraag naar Mark of mail naar: m.govers@amisel.nl

