


Wij zijn Phoenix 3D Metaal. Wij vervormen metalen platen in 3D eindproducten met een high end uitstraling. Dat doen we met een 

technologie waarvan het principe uitblinkt door eenvoud: rubberpersen. De naam zegt het al; we gebruiken een rubberkussen om 

metaal te vormen. Een techniek die we de afgelopen jaren -als enige in Nederland- hebben geperfectioneerd. Om te komen tot een 

perfect resultaat is er meer nodig dan enkel de rubberpers-techniek. En daar hebben we jou voor nodig.

We groeien hard en snel. Daarom zijn we op zoek naar een ervaren lasser die ons uit de brand helpt. We komen letterlijk handjes en 

fijne mensen te kort. Onder ‘fijn’ verstaan wij het volgende: je bent sociaal, wil graag werken én wellicht het allerbelangrijkste, je past 

binnen ons team. Dus, kom jij blussen? We kunnen niet wachten, het wordt hier erg heet …

Jouw persoonlijke voorsprong

• Ruime ervaring binnen het Mig/Mag en Tig-lassen

• Ruime ervaring met het verwerken van dunne plaat 1-2 mm.

• Ervaring met het finishen van producten

• Jij werkt nauwkeurig en netjes

• Jij kunt tekening lezen

• Jij hebt ervaring in het maken van kleine series (tot ca. 10 tot 200 stuks)

De voorsprong die wij jou bieden

• Uitzicht op een vaste aanstelling

• Een bijzonder fijne werksfeer waarin collega’s prettig met elkaar omgaan

• Een goed salaris (passend bij jouw persoonlijke kennis en ervaring)

• Werken bij een stabiel, gezond en groeiend bedrijf

• Alles volgens de CAO kleinmetaal

Wat wij écht belangrijk vinden

• Je bent een fijne collega; sociaal, hulpvaardig en respectvol

• Je werkt graag in teamverband

• Controle is voor jou / bij jou niet nodig. Je bent intrinsiek gemotiveerd!

Meer informatie over de vacature kun je inwinnen bij Jan-Willem van Hooft, telefoon +31 40 25 32 944

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar

Phoenix 3D Metaal, Fijenhof 6, 5562 AE Eindhoven. Ter attentie van Jan-Willem van Hooft of mailen naar jwvh@phoenix3dmetaal.com 

SOLLICITEREN OP EEN NIET TRADITIONELE MANIER MAG NATUURLIJK OOK. VERRAS ONS!

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

WIJ ZOEKEN EEN ERVAREN LASSER

Phoenix 3D Metaal | Fijenhof 6 | 5652 AE Eindhoven | +31 (0)40 25 32 944 | info@phoenix3dmetaal 


