
 
  
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij? 
Torfsconstruct is een dynamisch, groeiend en gezond familiebedrijf dat zich gespecialiseerd in het 
ontwerpen en bouwen van maatwerk, kleine en grotere series die deel uitmaken van de “Smart factory” 
van morgen. Wij verwerken zowel staal, aluminimum en alle toebehoren. 
 
In ons werkatelier focussen wij op het draaien, frezen, lassen en monteren. Hierdoor beschikken wij over 
een ruim, divers en modern machinepark dat ons in staat stelt om volledig op maat van onze klant te 
werken, van ontwerp tot afgewerkt product. 
Naast ons werkatelier zijn wij officiële servicepartner van Bosch Rexroth betreffende assembly technologie, 
producten die oplossingen geven in de veranderende industriële wereld. 
 
Benieuwd naar onze realisatie? Neem een kijkje op onze website www.torfsconstruct.com 
Met een ijzersterk team staan we voor ieder paraat en leveren wij keurig precisiewerk aan. 
Niet alleen wordt er in ons werkatelier gebouwd, ook wij als firma bouwen verder aan onze toekomst. 
 
Hierdoor zijn we op zoek naar een: 
 

Lasser - Monteur (Onze-Lieve-Vrouw Waver) 
 
Als lasser – Monteur krijg je bij Torfsconstruct de kans om afwisselende stukken en kleine series te lassen. 
Dit gaat van eenvoudig naar meer complexere stukken.  
 
Jouw aanbod: 

 Je kan nauwkeurig analytisch technisch planlezen: lastekeningen lezen, begrijpen en ontleden. 
 U hebt reeds een technische scholing + eerste ervaring met lassen 
 Oog voor leveren van kwaliteit, veilig werken, nauwkeurigheid  
 Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Engels is een pluspunt. 
 Je hebt een goed ruimtelijk inzicht, bent gedreven en leergierig 

 
Job gerelateerde competenties: 

 Laswerken uitvoeren volgens proces (MIG – MAG – TIG – half automaat) 
 Het materiaal controleren en lasparameters (intensiteit, debiet,…) regelen volgens het materiaal en 

de uit te voeren verbindingen 
 Verschillende elementen onderling of op drager monteren en lassen 
 Materiaal en laswijze bepalen op basis van instructies, technische tekeningen,… 
 De conformiteit van laswerk, constructies en assemblages controleren 
 Verbindingen voorbereiden en de stukken onderling of op een drager positioneren. 

 
Wij bieden:  
Opleiding – Een correct verloning – Een aangename werksfeer – Zelfstandig werken - voltijdse 
tewerkstelling in dagdienst. 
 
Stuur uw schrijven met cv naar:  
Torfsconstruct, Leemstraat 158, 2861 O.L.V.-Waver of per e-mail: info@torfsconstruct.com 


