Ben je lasser en word jij graag uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen? Om
met de huidige technieken producten te maken die op het randje van het
maakbare zijn? Dan hebben wij een passende vacature voor jou!
Urilift Special Products BV zoekt ervaren en enthousiaste

Plaatwerkers / Lassers (M/V)
Het bedrijf
Bij Urilift Special Products BV staat kwaliteit voorop! Wij ontwikkelen en
produceren complexe en innovatieve sanitaire modules en systemen waarvan
anderen zeggen dat het onmogelijk is. Werken bij Urilift Special Products BV
betekent werken binnen een kleine, informele onderneming met een verregaande
specialisatie in openbaar sanitair. Ben je een gedreven teamplayer en maak je
graag deel uit van een groeiend familiebedrijf? Reageer dan op deze vacature.
We zijn op zoek naar:
• RVS/aluminium plaatwerkers/lassers; samen bouwen en lassen van complete
verzinkbare sanitaire voorzieningen.
De functie:
Je bent mede verantwoordelijk voor het vervaardigen van complete verzinkbare
sanitaire voorzieningen en voor het zorgvuldig op maat samenstellen, lassen en
afwerken van diverse modellen. Je werkt aan modules en plaatconstructies waarbij
de toleranties zeer klein zijn. Naast het lassen bestaan je werkzaamheden ook uit
het samenstellen, aansluiten, testen en eventueel zelfs plaatsen van de door ons
geproduceerde sanitaire voorzieningen.
Jouw profiel:
• Ervaring met lassen en plaatwerken
• Gedreven in je vak
• Zorgvuldig en oog voor kwaliteit
• Zelfstandig werken
Wat bieden wij?
• Je bent onderdeel van de Urilift Groep, waar continuïteit hoog in het vaandel
staat.
• Professioneel samenwerken in een informele, no-nonsense omgeving waar open
communicatie de boventoon voert.
• Technische uitdagingen waarbij je een bijdrage levert aan de verdere
ontwikkeling van onze producten.
• Voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap.
• Goede arbeidsvoorwaarden (CAO metaal).

Solliciteren op de deze functie van Lasser?
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan
snel per mail naar gerritsen@popuptoilet.nl . Gelieve een CV en beknopte
motivatie toe te voegen. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Mary Schimmel-Gerritsen, via 055-5763033.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij
verzoeken kandidaten om rechtstreeks te solliciteren bij Urilift Special Products
BV en wensen deze vacature niet in te vullen middels tussenkomst van een
uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau.

