VACATURE
Wij lopen voorop, en dat willen we zo houden. Loop jij mee? Dan heeft Vencosteel interesse in jou.

Wij zijn namelijk op zoek naar een:

ALLROUND LASSER M/V (BBL 3)
Wij van de Vencomatic Group zijn ambitieus als het
gaat om innovatie en duurzaamheid in de pluimveesector. We willen wereldwijd de beste zijn. Maar dat doen
we wel samen, want daar geloven we in. We zijn
benieuwd hoe jij hierover denkt!
Werken bij de Vencomatic Group betekent doorgroei voor
mensen met ambitie. Want zowel in Nederland als
daarbuiten weten onze klanten ons hoge niveau van
dienstverlening te waarderen. Bij de Vencomatic Group
werken meer dan 350 mensen op verschillende vestigingen
in Nederland, Brazilië, China, Maleisië en Spanje.
Werken bij de Vencomatic Group betekent ook samen aan de
slag met innovatie en duurzaamheid in de pluimveesector. Dat
doen we goed, en we willen nog beter.
Onze bedrijven zijn:
• Agro Supply: klimaatcontrole
• Prinzen:
eierbehandeling
• Vencomatic: specialist in pluimveehuisvesting en winnaar
van de Koning Willem I Award voor innovatie
• Rondeel:
innovatieve huisvesting
• Vencosteel: plaatwerk

zijn/haar voornaamste taken bestaan uit het zorgvuldig vervaardigen van RVS en plaatstalen
lassamenstellingen die voldoen aan de vereiste kwaliteit en maatvoering. Je maakt daarbij
gebruik van diverse lastechnieken.
De kern van de functie is gericht op het produceren van lassamenstellingen. Op de werkvloer
wordt je begeleid door een coach die je klaarstoomt om in de toekomst zelfstandig diverse
lastechnieken te beheersen. Je werkt in een enthousiast team.
Functie eisen:
• MBO student (BBL niveau 3);
• Interesse in metaalbewerking;
• Interesse in diverse lasprocessen;
• Teamspeler.
Je rapporteert in deze functie aan de teamleader van de lasafdeling.
Indien je meer informatie wilt over de vacature kun je contact opnemen met Wil van der
Linden, Manager Vencosteel, bereikbaar via telefoonnummer 0497-517380 of per mail via
wil.vanderlinden@vencomaticgroup.com
Ben jij de doorzetter die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief met bijbehorende CV binnen
14 dagen, onder vermelding van de functienaam naar de Vencomatic Group, Afdeling HR,
Meerheide 200, 5520 AD, Eersel of per e-mail naar solliciteren@vencomaticgroup.com

