Together for Better, bouw jij mee aan ons familiebedrijf?
Versterk ons team als leerling Lasser
Ben jij BBL’er en op zoek naar een leer- en werkplek?
Of ben je op zoek naar een uitdagende functie waarbij we je alle kneepjes van het vak Lasser leren?
Sta je open voor een uitdagende inwerkperiode waarbij opleidingen en training on the job elkaar afwisselen?
Iets voor jou? Neem dan snel contact op en word een vakbekwame lasser van aluminium bouwproducten!
Roval Aluminium in Helmond maakt deel uit van de internationaal opererende Reynaers Groep en is een
toonaangevende producent van aluminium bouwproducten. Best uniek: de Reynaers Groep is nog steeds een
familiebedrijf en dat merk je in alles.
Jouw werkzaamheden na jouw inwerkperiode;
•
Je voert eenvoudig zaag- en keepwerk uit op diverse zaagmachines;
•
Je last onze aluminium extrusieprofielen en aluminium plaatmaterialen, variërend in dikte van 1,5 tot 3
millimeter op basis van productieorders en tekeningen.
Jouw profiel
Je bent een enthousiaste persoonlijkheid met een positieve instelling die graag met zijn handen wil werken.
Je wilt jezelf ontwikkelen tot vakman op het gebied van het lassen van aluminium producten door middel van een
combinatie van praktijk- en vakgerichte opleidingen.
Wie zijn wij?
Roval Aluminium B.V. en Reynaers B.V. behoren wereldwijd tot de A-merken op het gebied van aluminium
bouwsystemen. Het assortiment van Roval bestaat onder andere uit dakranden, muurafdeksystemen, aluminium
handelsprofielen en waterslagen. Deze producten worden gebruikt in de woning- en utiliteitsbouw, voor zowel
nieuwbouw als renovatie. Vanuit Helmond ondersteunen wij architecten, aannemers, gevelbouwers en
dakdekkers in heel Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg. Het team bestaat uit ruim negentig mensen. Als
nieuwe collega maak je deel uit van de Lasafdeling die op dit moment uit vijf medewerkers bestaat.
Gezonde en duurzame werkomgeving
Gezondheid en een duurzame werkomgeving zijn belangrijk bij Reynaers & Roval. Vanzelfsprekend krijg je een
ergonomische en veilige werkplek. Maar er is meer:

Twee keer per week gratis fruit;

Bewegen onder werktijd:
o Gratis deelname aan workshops op het gebied van bewegen & voeding onder werktijd
Wat bieden we jou?
Roval biedt een open cultuur met een enthousiast team en korte lijnen. Het pakket primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden is uitstekend. Roval kenmerkt zich verder als bedrijf door dynamische, korte
communicatielijnen en een zakelijke openheid. Je krijgt de ruimte om je capaciteiten verder te ontwikkelen door
middel van zowel opleidingen als trainingen.
Verantwoordelijkheid, initiatief, samenwerken en klantgerichtheid staan aan de basis van onze innovatieve
organisatie.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan via deze website met de 'solliciteer nu' button of neem
contact op met Jenna van de Rijt, HR Manager, op telefoonnummer +31 (0) 6 - 153 57 803.
Heb je nog vragen over de functie? Bel dan met Hans Siroen, Hoofd Bedrijfsbureau Roval Aluminium, bereikbaar
op telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 50.

