LEADING IN TECHNOLOGY!
Sormac is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen
ontwikkelt en produceert voor de versverwerking van groenten.
We hebben een uitstekende reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen,
wortelen en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was- en droogsystemen
voor bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en functionaliteit,
waardoor onze klanten het best mogelijke eindproduct kunnen leveren aan hun klanten.
Voor de uitbreiding van onze afdeling Constructie zijn wij per direct op zoek naar een:

CONSTRUCTIE-BANKWERKER / LASSER
Functie-informatie:
Wij zoeken een all-round Constructiebankwerker / TIG-lasser. In deze functie vervaardig je
frames en andere lasconstructies volgens tekening, uitsluitend in roestvast staal. Deze
vormen later de basis voor onze machines en productielijnen. Voor dit werk ben je als lasser
goed onderlegd. Techniek is niet alleen je werk, maar ook je hobby. Als werkplek bieden wij
een supermoderne werkomgeving met de allernieuwste apparatuur en perfecte
werkomstandigheden.
Door je technische kennis en gestructureerde werkwijze ben jij in staat om zelfstandig te
werken. Je voelt je verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en streeft van nature naar
perfectie. Tijdens het werk bespreek je eventuele technische problemen met je
leidinggevende, de projectengineer of met collega’s. In deze dynamische functie leg je
verantwoording af aan de productieleider constructie.
Functie-eisen:
De kandidaat:
 heeft ervaring in een soortgelijke functie
 heeft TIG-lasdiploma’s
 heeft een technische opleiding op tenminste MBO niveau succesvol afgerond
 heeft een oplossingsgerichte instelling, is proactief, kan goed zelfstandig maar ook in
teamverband werken, is stressbestendig en nauwkeurig
 heeft een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel

Sormac biedt:
 een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie
binnen een jong team
 goede mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
 een marktconform salaris
 goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 27 vakantiedagen en 13 ADVdagen
Inlichtingen en reageren:
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Sharon Merkx (HR Manager), bereikbaar op
telefoonnummer 077 – 782 0121.
Uw reactie zien wij graag tegemoet via s.merkx@sormac.nl
Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen,
worden niet meegenomen in de selectieprocedure

www.sormac.nl

