
LASSERS MIG/MAG , TIG
Dit worden je werkzaamheden

• Vanaf tekening stel je constructies samen van Rvs, Staal en Aluminium.
• Als constructiemedewerker verricht je zaag-,boor- en laswerkzaamheden.
• Je bent bereid om montage werkzaamheden uit te voeren.
• Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken.
 Dit verwachten we van jou
• Een afgeronde technische opleiding minimaal op vmbo niveau.
• Als constructiemedewerker heb je ervaring met MIG/MAG en TIG lassen.
• Ervaring als lasser in de metaal en constructie.
• Flexibele en betrouwbare instelling.
• Je hebt een passie voor maken van producten in metaal.

PRODUCTIEMEDEWERKER 
Dit worden je werkzaamheden

• Assisteren bij de lasersnijmachine. Producten verzamelen, ordenen en intern   
 verplaatsen.
• Het bedienen van diverse kleine metaalbewerkingmachines.
• Producten ophangen en afhalen bij de poedercoatstraat.
• Monteren van onderdelen tot eindproduct.
• Verpakken en verzend gereed maken van producten en orders.

TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER 
 Dit worden je werkzaamheden

• Uitwerken tekeningen in 3D
• Offline programmeren lasersnijmachines en kantbanken
• Maken van productierekeningen en bijbehorende stuklijsten
• Zorg dragen voor een correcte voor- en nacalculatie en werkvoorbereiding
• Aanvragen van offertes bij toeleveranciers
• Het maken van calculaties en offertes

OPERATOR /KANTER
Dit worden je werkzaamheden

• Besturen van CNC kantbank en Lasersnijmachine en Buislasermachine
• Maken en invoeren van programma’s voor betreffende machines
• Randwerkzaamheden zoals heftruck rijden en magazijnbeheer plaatmateriaal.
 Dit verwachten we van jou  
• Je bent een teamspeler, behulpzaam en flexibel.
• Je werkt gestructureerd en hecht waarde aan orde en veiligheid. 
• Je neemt initiatief, communiceert makkelijk.

POEDERCOATER
Als poedercoater ben je verantwoordelijk voor het aanbrengen van een oppervlakte 
laag op producten volgens de gewenste kwaliteitseisen en bewerkingsvoorschriften.
Dit worden je werkzaamheden

• Het beoordelen van de te poedercoaten producten
• Het bedienen van mengers, spuitpistool, oven en transportbanen
• Ophangen en afhalen van de te coaten producten
• Het inhangpatroon bepalen
• Eindcontrole van het gecoate product
  Dit verwachten we van jou  
• Je bent een teamspeler, behulpzaam en flexibel.
• Je werkt gestructureerd en hecht waarde aan orde en veiligheid. 
• Je neemt initiatief, communiceert makkelijk.

Dit kun je van ons verwachten
• Snel groeiend bedrijf met veel doorgroeimogelijkheden
• Goed salaris en arbeidsomstandigheden volgens de CAO Klein Metaal
• Dynamisch bedrijf met veel afwisseling.
• Interne opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden.
• Gedrevenheid en gezelligheid.
 

Leerplekken 
Zador is erkend voor leerbedrijf voor de onderstaande leerplekken.
• Assistent installatie- en constructietechniek (25253) (Niveau 1)
• Constructiewerker (25291) (Niveau 2)
• Allround constructiewerker (25286) (Niveau 3)
• Basislasser (25290) (Niveau 2)
• Allround lasser (25287) (Niveau 3)
• Plaatwerker (25293) (Niveau 2)

ZADOR METAALBEWERKING B.V. ZADOR is een snelgroeiend en dynamisch bedrijf, ruim 78 jaar actief en een begrip in de Metaalindustrie. ZADOR beschikt over een modern machinepark zoals vlakbed lasers, 
buislaser, CNC kantbanken. Verder beschikt ZADOR over een eigen poedercoatstraat en montageafdeling. Plaatbewerking van staal en roestvast staal behoort tot de kernactiviteiten. ZADOR levert Staal en RVS 
plaatwerk zoals halffabricaten en eindproducten aan verschillende sectoren voor de energietransitie zoals gas- en elektra- en drukrioolkasten, laadunits automotive, petrochemische industrie, interieurbouw,
en bouwsector. Voor deze sectoren levert ZADOR standaard producten maar ook maatwerk.

Heb je interesse en ben je gemotiveerd om bij ons te komen werken, 
mail z.s.m. je CV en motivatiebrief naar info@zador.nl Zador Metaalbewerking

K. Onnesweg 51 • 3316 GK Dordrecht

 

VACATURES


