Rowil nv is een sterk groeiend familiebedrijf, opgericht in 1978 met specialisatie in mechanische
bewerkingen zoals CNC draaien en frezen, CNC lasersnijden en plooien voor het aanmaken van zowel losse
machineonderdelen als volledige samenstellingen van kleine en middelgrote apparaten, machines of
lasconstructies in zowel staal als roestvrijstaal en aluminium.
Wij voorzien ook in een service om herstellingen en revisies uit te voeren aan het machinepark van de klant,
dit zowel bij dringende herstellingen tijdens een machinebreuk als bij preventief onderhoud. Een speciale
service van ons is het weekendonderhoud waardoor de klant tijdens de week zijn machines niet vroegtijdig
hoeft stil te leggen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren maar productie kan laten doorlopen.
Sectoren waarin wij momenteel actief zijn situeren zich vooral op de algemene- voeding- en farmaceutische
industrie. We gebruiken steeds onze expertise om meerwaarde te creëren voor onze klanten.
Sinds eind november 2018 hebben we het nieuwe bedrijfspand op de Industriedijk 5 te Turnhout volledig in
gebruik genomen. Mede door uitbreiding van onze activiteiten, onze constante groei zoeken we ter
ondersteuning van onze huidige diensten een:
TIG LASSER - SAMENSTELLER
FUNCTIE:
Als TIG-lasser/samensteller sta je in voor zowel de aanmaak van eenvoudige tot meer complexere
samenstellingen bestaande uit zeer uiteenlopende materialen zoals staal, roestvrijstaal en aluminium.
Op basis van een tekening een metaalconstructie monteren, bewerken en samenstellen en deze daarna
aflassen behoort tot je takenpakket. De opdrachten zijn heel divers, gaande van lasconstructies voor
interieurtoepassingen als samentellingen voor de algemene- voeding- en farmaceutische industrie.
Je bewaakt hierbij de kwaliteit en nauwkeurigheid. Het sporadisch monteren/installeren ter plaatse bij de
klant behoort eveneens tot je takenpakket.
Deze functie staat ook open voor leergierige, enthousiaste en ambitieuze schoolverlaters.
PROFIEL:
Je werkt nauwkeurig, hebt oog voor kwaliteit en bent stipt in je werk.
Je hebt inzicht in techniek, planlezen en materiaalkeuze.
Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en kan vlot overleggen met je collega’s .
Je genoot een opleiding mechanische vormgevingstechnieken, werktuigmachines, lastechnieken of bent
gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt ervaring met TIG-lassen alsook kennis van halfautomaat-lassen.
Je bent bereid tot overwerk in drukke periodes.
Je bent in het bezit van een VCA attest.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je hebt een verzorgd voorkomen.
Je spreekt vloeiend Nederlands.
AANBOD:
Je komt terecht in een technologisch uitdagende omgeving en maakt deel uit van een goed geolied team
binnen een stabiel, groeiend en financieel gezond familiebedrijf waar orde belangrijk is en waar nodig worden
bijkomende opleidingen voorzien om je helemaal te kunnen inleven in je job.
Tewerkstelling in dagdienst of ploegdienst.
Voltijdse functie met contract voor onbepaalde duur.
Marktconforme verloning afhankelijk van ervaring en opleiding.
Flexibele verlofregeling.
Maaltijd- en Ecocheques.
solliciteren:
sollicitatie@rowil.be
www.rowil.be

