H.P. Well Screen B.V.
Nijverheidsstraat 10
7641 AB Wierden
The Netherlands
LASSER
Groei en verdere ontwikkeling maken dat we opzoek zijn naar een:
MIG/MAG + TIG Lasser/samensteller (MIG/MAG + TIG Welder)

Phone: +31 546 577 908
Fax: +31 546 577 883
info@hpwellscreen.com
www.hpwellscreen.com

Fulltime
Na een gedegen inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag als lasser / samensteller. Op basis van een
technische tekening maak je eenvoudige tot complexe constructies en/of halffabricaten. Je gaat aan de slag
met MIG/MAG + TIG lassen. Daarnaast overleg je regelmatig met andere collega’s, zoals de
werkvoorbereider en manager Productie. Je denkt bijvoorbeeld mee hoe ze ontwerpen kunnen
veranderen/aanpassen zodat deze makkelijker en efficiënter geproduceerd kunnen worden. In deze
dynamische functie leg je verantwoording af aan de manager Productie.
Wat jij nodig hebt:
•Een flexibele instelling;
•Hoge mate van zelfstandigheid;
•Creativiteit binnen het vakgebied om optimalisatie van werkprocessen op te zetten.
Wij zoeken iemand met:
•Ruime ervaring met MIG/MAG + TIG lassen van RVS- en staalconstructies;
•Interesse en affiniteit met het samenstellen van afwisselende producten.
Wie zijn wij?
H.P. Well Screen is een informeel familiebedrijf met korte (communicatie) lijnen. We zijn een van Europa’s
grootste fabrikanten van en specialisten in metalen filtratie producten. We bieden opmaatgemaakte filtratie en
separatie oplossingen voor toepassingen in de volgende industrieën: olie & gas, water, geothermisch,
petrochemisch, algemene filtratie-industrieën en architectuur. We bieden een breed scala aan bronbuizen,
reactor internals, filters, zeven en roosters uit V-profieldraad, geweven metaal gaas, geboorde, gefreesde,
gestanste en micro geperforeerde plaat. En voor de architectuur leveren wij design roosters, metaal weefsels,
SonoPerf akoestische panelen, geperforeerde en geprofileerde gevelbekleding.
Ruim 30 jaar geleden zijn we begonnen als Houston Well Screen, en in de tussenliggende periode hebben we
ons ontwikkeld tot een specialist in filtratie, gerespecteerd door onze klanten in diverse markten wereldwijd.
Onze kracht schuilt niet alleen in onze producten en diensten, maar vooral ook in de vaardigheden van onze
medewerkers, onze technische kennis en de 30 jaar ervaring in ons vakgebied.
Wij bieden:
We bieden een marktconform salaris, evenals goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er
doorgroei- en doorleer mogelijkheden.
Solliciteren ?
Spreekt deze functie je aan en wil je direct solliciteren? Stuur dan je cv en korte introductie naar
info@hpwellscreen.com.
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Marco Politiek op 0546-577908.

