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FUNCTIEOMSCHRIJVING WELDING EMPLOYEE 
 

 
Bedrijfsprofiel 
 
VAPO is een solide KMO en leverancier voor diverse industriële sectoren.  VAPO richt zich op het ontwerpen en 
produceren van hydraulische cilinders, hydraulische groepen, manifolds en de daarbij horende dienst na 
verkoop.  Een zeer vlakke organisatiestructuur, een goede onderlinge communicatie, een modern machinepark 
en een hecht team zorgen voor een vlotte en correcte afhandeling. 
 
 
Functies van een welding employee 
 
U werkt nauw samen met de atelierverantwoordelijke om de vooropgestelde planning te halen. Alvorens het 
werk te starten, controleert u alle onderdelen in functie van het plan en de stuklijst die u bij de onderdelen 
krijgt. U wordt verder opgeleid om de functionaliteiten van de verschillende onderdelen goed te kennen zodat 
u mee kunt denken om het productieproces te verbeteren.  
U krijgt de onderdelen aangeleverd rechtstreeks uit de productie ofwel uit het magazijn.  Daarna worden alle 
onderdelen van de cilinder, constructie of groep klaargezet om deze te kunnen lassen.  
U maakt zelf de lasopstelling om zo efficiënt mogelijk te lassen, daarvoor zijn lastafels, lasrobot, draaitafels ter 
beschikking, laskalibers worden aangemaakt in samenspraak met de atelierverantwoordelijke. U stelt de 
laspost in met behulp van vooropgestelde programma’s en instellingen, u volgt de WPS (las procedure) 
instellingen om een kwalitatieve las te bekomen.  U lassen zijn niet alleen van een hoog niveau als het op 
sterkte aankomt, maar zijn ook visueel een pareltje. 
Uw laskennis is van die aard dat je zelf kunt inschatten hoeveel tijd een bepaalde las in beslag zal nemen (na 
interne opleiding), zodat er een lasplanning opgesteld kan worden in functie van opwarm en afkoeltijden.  Om 
die opwarm en afkoeltijden te kunnen respecteren bent u flexibel ingesteld om het beste resultaat te halen.  
 
 
Profiel 
 
U hebt een diploma secundair onderwijs in de studierichting mechanica, elektromechanica of gelijkgesteld door 
ervaring.  U bent een gemotiveerd en enthousiast persoon, u kan heel precies en nauwkeurig werken.  U bent 
een harde werker en een doorzetter.  U bent Nederlandstalig en woont in België.  Daarnaast kan u ook goed 
(Nederlandstalige) plannen lezen.   
 
 
Aanbod 
 
Contract van onbepaalde duur met proefperiode in een financieel stabiele onderneming met een groeiende en 
dynamische bedrijfsomgeving.  Wij voorzien een competitief salarispakket inclusief extralegale voordelen.  U 
komt terecht in een boeiende en innoverende functie waarin opleiding en begeleiding centraal staan. 
 
 
Solliciteren 
 
Met gedetailleerde CV en motivatiebrief naar Stefanie Schacht of mail: stefanie.schacht@vapo.be.  Uw 
kandidatuur wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
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