GS Staalwerken Gerwen is dé specialist binnen de GS Staalwerken

Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen

Groep in het vervaardigen van stijlvolle interieurtrappen, trappen

creatieve en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS, al

voor industriële toepassing en noodtrappen voor binnen of buiten.

dan niet gecombineerd met hout en glas, voor o.a.
bouwmaatschappijen, architectenbureaus en aannemers van
overheids- en woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en
pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.

hebben hun interieur verrijkt met een trap van GS Staalwerken
Gerwen.

Voor onze vestiging in Gerwen zijn wij op zoek naar een gedreven:

Allround
Constructiebankwerker
Taken / Verantwoordelijkheden

Functie-eisen:

• Vaststellen welke onderdelen aan elkaar gelast moeten worden, het
bepalen van de juiste lasvolgorde en benodigde lasvoorbereiding,
het leggen van lassen volgens de lasprocedure/vastgestelde
specificaties (MIG/MAG) binnen de vastgestelde normen;

• Afgeronde opleiding MBO niv. 2 / niv. 3;

• Het aan de hand van tekeningen, stuklijsten, zaagstaten en
eventueel op aanwijzing, handmatig samenstellen van verschillende
onderdelen ten behoeve van een constructie (trappen en
hekwerken) binnen de aangegeven tijdsplanning;

• Je beschikt over een VCA certificaat en een certificaat Veilig Hijsen.

• Ervaring als constructiebankwerker;
• Affiniteit met trappen/hekwerken;

• Het walsen, ponsen, knippen, zetten, buigen en uiteraard
lassen van onderdelen;
• Het transporteren van onderdelen en materialen met hijs- en
transportmiddelen (heftruck, bovenloopkraan, takels etc.)

Wij bieden een:
• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van
verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;
• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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