uw partner in precisie plaatwerk

Metal Technics (www.metaltechnics.be) is het product van gedreven ondernemingschap, sterke
innovatieve bevlogenheid alsook de keuze om met klanten voortdurend te investeren in coengineering en optimale productaflevering. Het bedrijf bestaat ruim 20 jaar en is een middelgrote
groep met drie productiesites (Kuurne, Dottenijs, alsook Roemenië).
Metal Technics is gespecialiseerd in de productie van precisieplaatwerk, van prototypes tot
middelgrote series. Recent aangevuld met een activiteit in 3D metal printing. Metal Technics werkt
voor vooraanstaande bedrijven in binnen- en buitenland. De toegevoegde waarde van Metal
Technics situeert zich niet enkel in pure fabricage maar ook in engineering en adviesverlening. Dit
creëert vele voordelen voor de klant. Er werd daarom voortdurend geïnvesteerd in de recentste
technologie. Het orderboek is ruim gevuld en de lopende projecten veelbelovend. Momenteel
zoeken we ter uitbreiding een m/v:

VERANTWOORDELIJKE LASAFDELING
Functie : wat verwachten we van jou ?
-

Je bent verantwoordelijk voor onze lasafdeling van ongeveer 10 medewerkers.
Je werkt mee in je afdeling (1ste series, prototypes, laskalibers,…) maar de focus ligt op het
coördinerende/leiding gevende.
Je stuurt je medewerkers aan op gebied van lastechniek, kwaliteit en output.
Je helpt hen bij opstart van nieuwe produkten.
Je waakt over orde en netheid in jouw afdeling.
Je bent verantwoordelijk voor de productiemiddelen in jouw afdeling (lastoestellen, ed.)
Je verdeelt het werk onder je medewerkers op basis van de input die je krijgt van de
werkplaatsverantwoordelijke.
Je stelt alles in het werk om deadlines te halen

Profiel : Heb je het juiste profiel?
-

Je hebt een passie voor lassen en bent leergierig
Je hebt goede kennis van MIG-, TIG- en puntlassen
Je kan goed technische tekeningen lezen, hebt kennis van lassymbolen, toleranties.
Je bent bereid om bijkomende opleidingen te volgen, en mee te evolueren met nieuwe
technologieën.
Je werkt graag in teamverband en houdt ervan om leiding te geven, mensen op te
leiden/coachen en hen naar een hoger niveau te tillen.
Je beschikt over een A2 diploma en hebt relevante laservaring, ervaring in leiding geven is
een plus.
Je hebt een goed organisatievermogen

Is deze uitdaging voor jou?
Aarzel dan niet en contacteer ons op info@metal-technics.be of tel 056/370260

