Een sterk staaltje!
DILIEN METAALWERKEN NV is een ambitieus familiebedrijf, gevestigd in Houthalen. Sinds haar
oprichting in 1941 heeft DMW zich stap voor stap gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en
uitvoeren van uiteenlopende metaal- en aluminiumwerken in opdracht van zowel de openbare als
privésector. Met een team van 60 gemotiveerde medewerkers, vernieuwde productiehallen voorzien
van moderne machines staan wij klaar voor de toekomst en willen wij graag aan jou de kans geven
om ons te vergezellen! Wij zijn op zoek naar een:

Samensteller
JOUW ROL BIJ DMW?
Als SAMENSTELLER ben je verantwoordelijk voor het assembleren van losse constructie-onderdelen
aan de hand van werkhuistekeningen in onze werkplaats van onze projecten op de werf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je verbindt metalen onderdelen met behulp van een lasproces (MIG-, MAG-, TIG…) en volgens
een vooropgestelde Las Methode Beschrijving en een productietekening
je controleert de afmetingen van constructieonderdelen en rekent de snijlengtes uit (buizen
of profielen), vertrekkende van werktekeningen
je zaagt de profielen op de juiste lengte en controleert het plaatmateriaal
je bespreekt het werk met je leidinggevende (Work Shop Teamleader)
je leest aandachtig het plan, de werktekening en de Las Methode Beschrijving
je stelt vast welk materiaal en lasgereedschap je moet gebruiken, reinigt het te verbinden
materiaal en doet de voorbereiding van de lasnaden
je vervaardigt mallen en slijpt het snijgereedschap rekening houdend met het te verwerken
materiaal
bijkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, tappen, boren, ponsen, snijbranden,
vijlen, knippen en slijpen
Je houdt van kwalitatief werk, waar je op het einde van de dag met fierheid op terugkijkt.
En dit alles doe je met de nodige zorg voor veiligheid.

BEN JIJ EEN DMW TEAMLID?
•
•
•
•
•
•
•

We zoeken gedreven gepassioneerde mensen die zich willen verdiepen in metaalbewerking
Naast je technische opleiding of beroepsopleiding in metaal, blijf je jezelf prikkelen door
on the job je kennis te verruimen
Een relevante werkervaring is mooi meegenomen, maar schoolverlaters zijn ook van harte
welkom.
Je bent een teamplayer, met veel zin om zelfstandig je tanden in projecten te zetten.
Je bent leergierig en bereid de nodige opleidingen te volgen.
Je bent praktisch ingesteld en bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt.
Wij zien jou graag omdat:
o Je blijft doorzetten
o Je denkt mee
o Je wil bijleren
o … en omdat je elke dag gemotiveerd blijft terugkomen.

HOE IS HET OM BIJ DMW TE WERKEN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij bieden je een boeiende voltijdse functie in dagdienst vol uitdagingen en afwisseling in
een standvastig groeiend familiebedrijf.
Wij geloven in onze mensen: iedere schakel in de ketting DMW is belangrijk en zo realiseren
we samen we projecten waar we terecht fier op kunnen zijn.
We behandelen elkaar zoals we zelf ook behandeld willen worden.
Je komt terecht in een team waar zowel vakmanschap als jeugdig dynamisme aanwezig is.
Wij houden van een mooi evenwicht tussen willen en kunnen: jij zorgt dat de wil er is, dan
zorgen wij ervoor dat je het kan.
Wij bieden je een waaier van mogelijkheden om jezelf te ontplooien: jij zit aan het stuur van
de ontwikkeling van jouw expertise.
Wij houden van mensen die initiatief nemen en er met volle overgave voor gaan.
Mosseltjes op vrijdag of stokskes op de BBQ na het werk zorgen voor een aangename sfeer en
doen ons ook op maandag graag terug naar het werk komen.
Als DMW medewerker kan je rekenen op een job in een standvastig familiebedrijf met
groeimogelijkheden en een marktconform loon.
Een contract van onbepaalde duur van 40u/week: dus 12 extra ADV-dagen per jaar, naast de
20 wettelijke.

WORDT JIJ EEN VAN ONZE MEDEWERKERS?
Stuur ons je cv en jouw motivatie om ons team te vervoegen naar jobs@dilien.com of stuur je
gegevens naar Dilien Metaalwerken, Centrum Zuid 3219, 3530 Houthalen.
Wij kijken er naar uit jou te ontmoeten!

Dilien… een sterk staaltje !

