
 
 
Mayfran International, met haar Europese hoofdkantoor gevestigd in Landgraaf, is wereldwijd 
toonaangevend op het gebied van oplossingen voor afval- en koelmiddelbeheer, materiaalhandling 
in de metaalindustrie, recycling, verwerking van vast afval en andere toepassingen. Mayfran levert 
zowel standaard- als klant specifieke oplossingen en zowel rechtstreeks aan fabrikanten van 
metaalbewerkingsmachines als aan de gebruikers van deze machines.  

Voor onze productie afdeling zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:   

 

Lasser/Assembleur 
Doelstelling van de functie 
Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende laswerkzaamheden vanaf tekening. 

Functiebeschrijving  
Aan de hand van tekeningen in elkaar zetten van constructies, welke bestaan uit verschillende 
soorten metalen; 
• Samenstellen en hechten van constructies door middel van laswerk (MIG/MAG, CO2); 
• Produceren van halffabricaten van samenstellingen (zagen, boren, slijpen, knippen); 
• Het verrichten van controlewerkzaamheden (onder andere het uitgevoerde laswerk van de 

lasmachine) met behulp van meetgereedschap en/of controlehulpmiddelen inclusief het daarbij 
behorende repareren; 

• Het controleren op kwaliteit en compleetheid van het samengestelde band onderdelen, 
halffabricaten en/of eindproducten; 

• Het bij problemen/afwijkingen van aantal, maatvoering en compleetheid alsmede bij 
vermeende fouten op tekeningen, bewerkingskaarten e.d. informeren van de shiftleader; 

• Het in voorkomende gevallen verhelpen van kleine storingen aan de gebruikte apparatuur, 
zowel zelfstandig als in teamverband; 

• Het verrichten van dagelijks onderhoud; 
• Het in voorkomende gevallen uitvoeren van andere productiewerkzaamheden, het vervaardigen 

van transporthulpmiddelen zoals pallets e.d., het bedienen van een aanwezige 
bandassemblagemachine of met behulp van een lasmachine lassen van platen op de band; 

• Het benodigde materiaal eventueel met behulp van bovenloopkraan of palletwagen ophalen uit 
het voorraad- en tussenmagazijn en controleren op aantal. 

• Het in voorkomende gevallen uitvoeren van andere productie-werkzaamheden. 
 

Functie-eisen 
• Je bent in het bezit van een afgeronde MBO opleiding niveau 3/4 richting 

constructiebankwerker. 
• Je hebt ervaring met CO2 en/of MIG/MAG lassen vanaf tekening op niveau 3 of 4. 
• Je bent in staat nauwkeurig en zelfstandig te werken. 
• Je bent leergierig en bereid jezelf te ontwikkelen. 
• Je bent bereid om te werken in dagdienst en/of twee ploegendienst.  

Wat bieden wij 
• De mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationale en dynamische organisatie.  
• Het vooruitzicht op een langdurige tewerkstelling bij goed functioneren. 
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Metalektro en het salaris wordt bepaald aan de 

hand van het opleidingsniveau en werkervaring.  
 
Interesse?  
Stuur dan voor jouw motivatiebrief en c.v. naar de afdeling HR via hr@mayfran.eu 
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