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LASSER / SAMENSTELLER 

m/v  |  32-40 uur

Voor de productie van onze projecten zijn we op zoek naar een  
ervaren lasser / samensteller

Van Osch Uden heeft het hele productieproces van 
haar projecten in eigen hand. Deze flexibiliteit biedt 
vele voordelen. Meedenken met onze klant is als 
een tweede natuur, hierdoor zijn we in staat om in 
vergaande mate tegemoet te komen aan de eisen en 
wensen. Door de compacte en efficiënte organisatie 
zijn de lijnen kort en kan er snel worden geschakeld.
 
In de functie van lasser/ samensteller werk je 
zelfstandig aan het samenstellen en aflassen van 
onze producten. Aan de hand van werktekeningen 
stel je het product samen om het vervolgens te 
lassen (MIG/ MAG).

De producten van Van Osch worden ontwikkeld 
voor en door de klant. Samen met verkoop en 
werkvoorbereiding houd je je ook bezig met 
ontwikkeling, naast continue ontwikkelingen in de 
markt werk je aan het verbeteren van de kwaliteit 
van het product en het productieproces daarvan.

WAT VRAGEN WE VAN JOU:
• Technisch inzicht
• Tekeningen lezen
• Zelfstandigheid
• Samenwerken
• Lasdiploma 

HOE WERKT HET BIJ VAN OSCH UDEN?
Op locatie Zadelmakerstraat 5 in Uden werken we 
met een hecht team van ervaren en enthousiaste 
medewerkers. Letterlijk naast Van Osch Uden 
produceert zusterbedrijf Growfeeder specifieke 
RVS onderdelen voor de intensieve veehouderij. 
Binnen de gezamenlijke werkmaatschappijen 
werken zo’n 20 personen.

In een open en informele werksfeer maken 
we samen complete, mooie en uitdagende 
projecten op het gebied van stalinrichting voor 
de varkenshouderij. Al ruim 80 jaar zijn we 
autoriteit op gebied van stalinrichtingen, daar 
zijn we trots op. Zowel voor Nederland als (ver) 
daarbuiten bieden we met onze ervaring en kennis 
meerwaarde voor een netwerk van dealers en 
eindklanten. We werken hard, maar werkplezier 
vinden we zeker zo belangrijk. 

Hiernaast bieden we een goed salaris conform 
verantwoordelijkheid en uren passend binnen de 
CAO Metaal en Techniek, de mogelijkheid om aan 
te sluiten bij een collectieve zorgverzekering en 
pensioenopbouw bij PMT. De mogelijkheid bestaat 
om 4 dagen per week te gaan werken. Op basis van 
een fulltime dienstverband (40-urige werkweek) 
ontvang je 25 vakantiedagen en bouw je 13 ADV 
dagen op.
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Ben je enthousiast? Stuur dan jouw CV met motivatie naar info@van-osch-uden.nl t.a.v. Lieke van den Heuvel.
Heb je vragen over deze vacature? Bel dan gerust: 0413-262686. Op onze websites www.van-osch-uden.nl 
en www.growfeeder.com vind je meer informatie over de bedrijven en de producten die wij maken.


