Folielasser / productiemedewerker (junior)
Heb je een technische inslag? Werk je graag in een team en ben je op zoek naar uitdaging en afwisseling?
Dan hebben wij een interessante functie voor je! Om ons te helpen verder te groeien zijn we op zoek naar een
Aankomend Folielasser. Je bent samen met alle collega’s van Gauris verantwoordelijk voor de productie van
maatwerk folie voor onze klanten. Je vindt het interessant om het vak van folielasser te leren, bent enthousiast én
leergierig. Je leert het lassen van folie voor de aanleg van vijvers, zwembaden, zwemvijvers, daken en watertanks.
We zoeken iemand die enthousiast is en verder wil groeien binnen onze organisatie.
Alles over Gauris lees je op onze website: www.gauris.com
Je uitdaging:
Je leert verschillende technische vaardigheden. Je maakt de technische en productkennis eigen. Je kunt werken in
een team en je kan verschillende werkzaamheden te combineren.
Werkzaamheden
• Het afmeten van de juiste hoeveelheid folie en die folie snijden
• Het bedienen als operator van de machines, waaronder naaimachine en een hoogfrequent lasmachine,
hetelucht en hetebout waarmee de verschillende soorten folie worden gelast
• Werken volgens werkvoorschriften en procedures
• Uitvoeren van de juiste productie administratie, op zodanige wijze dat andere afdelingen van de juiste
informatie kunnen worden voorzien
• Controleren van (eind-)producten en gereed maken voor transport
• Het in acht nemen van bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en hanteren van kwaliteitssystemen
Functie eisen
• Goede attitude
• Tekeningen kunnen lezen
• Ervaring met folies lassen is een pre
• Beheersing van de Nederlandse taal. Engels of Duits is een pre.
Competenties
• Flexibel inzetbaar
• Samenwerkingsgericht
• Positieve werkhouding en de wil om te willen leren
• Technisch inzicht
• Kwaliteitsbewust
• Nauwkeurig, controle op eigen werk
• Gastvrij en klantgericht
Wij bieden
• Een prettige sfeer in een financieel gezonde, jonge ambitieuze en sterk groeiende organisatie
• Mooi product om mee te werken
• Interessante technische omgeving
• Een aantrekkelijk salaris – salarisindicatie € 1400 - € 2850 afhankelijk van leeftijd, ervaring, opleiding en op
basis van fulltime aanstelling
• Degelijke opleiding, zowel in- als extern
Soort dienstverband: Fulltime (werkweek is 38 uur - deeltijd bespreekbaar)
Uitzicht op vast dienstverband
Opleiding: MBO
Locatie: Heerenveen
Solliciteren
Informatie over deze vacature kun je krijgen bij Gauris bv, Annemieke Aal, mobiel nummer: 06 29 30 92 68
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

