
Vacature: lasser buitendienst m/v

Wij zoeken een nieuwe collega voor de LAS-tige klussen!
Voor Sterk Metaal zijn wij zijn per direct op zoek naar een leergierige en gemotiveerde lasser. In deze 
functie ga je op pad voor laswerkzaamheden op locatie door heel Nederland. Een groot deel van onze 
werkzaamheden bestaat uit constructiewerk op projectlocaties. Als buitenlasser bij Sterk maak je 
bijvoorbeeld afstempelings- en ondersteuningsconstructies in bouwkuipen maar ook remming- en 
geleidewerken bij bruggen en sluizen. Je werkt samen met één of meerdere collega lassers en samen 
klaren jullie zelfstandig de klussen. Een lasploeg bestaat standaard uit 2 personen die samen met een goed 
uitgeruste lasbus met eigen stroomvoorziening werkzaamheden op locatie uitvoeren.

Wat wij jou bieden
Wij bieden je een afwisselende job in een innovatief familiebedrijf. Wij bieden je een goed salaris en 
secundaire voorwaarden. Naast eigen Sterk-regelingen is de CAO Metaal en Techniek van toepassing. Wij 
vinden het verder belangrijk dat collega’s zich kunnen ontwikkelen en je krijgt daar dan ook de ruimte voor. 

Wat vragen wij van jou?
Laskwalificaties zijn een vereiste. Na een gedegen inwerkperiode krijg je dan ook de gelegenheid om deze te 
halen en te behouden. Daarnaast is het hebben van laservaring, tekening lezen en een basis VCA-certificaat 
een pré. Verder ben je een kei in meerdere facetten van metaalbewerking (met name MIG/MAG lassen 
en snijbranden). Soms zijn de omstandigheden op een locatie anders dan verwacht, dat vereist de nodige 
vindingrijkheid van je om het toch voor elkaar te krijgen. Vroeg uit de veren is voor jou geen probleem en je 
bent bereid om wat langer door te werken als dat nodig is. Daarnaast heb je geen bezwaar tegen ‘in de kost 
gaan’, als een project wat verder weg of in het buitenland is. Uiteraard wordt overwerk en in de kost gaan 
door ons extra beloond. Het allerbelangrijkste zijn jouw enthousiasme en flexibiliteit. En dat je veilig werkt en 
kwaliteit levert natuurlijk! 

Over Sterk: Missie
Het is onze missie om het beste bedrijf te zijn als het gaat om heiwerken in de bouw en infrastructuur. We 
leveren een goede kwaliteit tegen een goede prijs. We zijn een familiebedrijf en stevig gevestigd in de regio’s. 
Zo leveren we een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en de regionale economie. Sterk is een goede 
werkgever. We stimuleren dat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en dragen zorg voor een goede 
balans in werk en privé. 

https://www.sterk.eu
https://www.facebook.com/damwand/
https://twitter.com/damwand
https://www.linkedin.com/company/5151298
https://www.youtube.com/user/SterkHeiwerken
https://www.sterk.eu/nl/stempelraam-cruquius/
https://www.sterk.eu/nl/project/stationsbrug-franeker/
https://www.sterk.eu/nl/project/stationsbrug-franeker/
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Over Sterk: Visie
Sterk levert kwaliteit met goed opgeleid personeel, het beste en meest vernieuwende materieel dat goed is 
onderhouden. Een bedrijf met een Sterke en eenduidige uitstraling en veel innovatiekracht, waar mensen 
goed met elkaar werken en goede partners zijn voor hun opdrachtgevers en leveranciers. Sterk is in het 
nakomen van zijn afspraken kortom een betrouwbare partner.

Vragen?
Heb je vragen over deze vacature en wil je meer informatie? Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Dennis 
Leeuwerke (Manager Projecten) op 035-5392492 of per mail info@sterk.eu t.a.v. Dennis Leeuwerke. 
Vragen over de sollicitatieprocedure stel je aan Marleen Bouwman (HR-adviseur) op 
06-53196165 of m.bouwman@sterk.eu. 

Reageer snel!
Stuur je schriftelijke sollicitatie zo spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 3 mei 2019 naar: 
m.bouwman@sterk.eu. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZRkvOjI9bBM
https://www.youtube.com/watch?v=wUHBZeV17FI
https://www.facebook.com/damwand/
https://twitter.com/damwand
https://www.linkedin.com/company/5151298
https://www.youtube.com/user/SterkHeiwerken
mailto:info%40sterk.eu?subject=Vacture%20lasser%20buitendienst
mailto:m.bouwman%40sterk.eu?subject=Vacture%20lasser%20buitendienst
mailto:m.bouwman%40sterk.eu?subject=Vacature%20Lasser%20Buitendienst
https://www.sterk.eu

