
Als SRI (Speciaal Roestvrijstaal Industrie) zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en plaatsen van 
hoogwaardige apparatuur voor de procesindustrie. Afnemers zijn chemische, petrochemische en farmaceutische 
bedrijven. Met onze materiaalkennis en vakmanschap hebben we wereldwijd een ijzersterke reputatie opgebouwd. 
We zijn succesvol door een enthousiast team van 75 Fryske trochsetters!

/ APPARATENBOUWER - LASSER
Jouw dagelijkse werk is het samenstellen, lassen en afbouwen van hoogwaardige apparaten op de afdeling productie. 
Je rapporteert aan de teamleider productie apparatenbouw.

FUNCTIEPROFIEL
Als apparatenbouwer lasser bij SRI werk je dagelijks aan mooie projecten. Je gaat in een team las- en afbouwwerk-
zaamheden uitvoeren van binnengekomen opdrachten op de afdeling apparatenbouw. Het is veelal kwalitatief hoog-
waardig en/of gecertificeerd laswerk dat aan gedetailleerd beschreven normen moet voldoen. Zo draag je bij aan een 
hoogwaardig eindproduct voor onze afnemers.

WAT GA JIJ DOEN? 
• Machinaal vervaardigen, repareren en modificeren van constructiedelen;
• Slijpen, lassen, schroeven, zagen, boren, kanten en zetten van verschillende materialen;
• Regelmatig vindt omschakeling tussen de verschillende technieken plaats.

WAT BIEDEN WIJ JOU ALS APPARATENBOUWER LASSER?
• Een fulltime baan met een goed salaris waarbij we rekening houden met je opleiding en ervaring;
• Een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden;
• Mogelijkheid tot scholing en vele doorgroeimogelijkheden;
• Een fijne werksfeer in een hecht team van vakmensen.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
• Een MBO opgeleide werktuigbouwer
• Je kunt tekeningen lezen en samen met de teamleider de werkvolgorde bepalen;
• Je kunt een Inspectie- en Test Plan (ITP) lezen en deze met hulp van de medewerker QC beheren;
• Je beheerst één of meerdere lasprocessen;
• Liefst meerdere jaren ervaring in het lassen van hoog gelegeerde staalsoorten en tenminste 1 jaar als  
 samensteller-lasser;
• Enthousiasme om in een team en onder toezicht van de teamleider of senior apparatenbouwer te werken.

GA DE UITDAGING MET ONS AAN!
Ben jij klaar voor een nieuwe job? Neem dan contact op met Jappie Ellens. Jappie is Teamleider van de Productie van 
SRI en raakt inhoudelijk niet uitgepraat over het werk. Je kunt hem bereiken via telefoonnummer 0511 473955. Je mag 
ook direct reageren via info@sri.nl of het contactformulier op www.sri.nl. Je bericht zal dan intern worden doorgestuurd 
waarna we contact met jou zullen opnemen.
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