
Kwaliteitsverantwoordelijke / Lascoördinator

Jouw profiel

Jouw verantwoordelijkheden

Daarom zjn we momenteel op zoek naar een

CSM “Steelstructures” is één van de belangrijkste Europese bedrijven op het gebied van 
hoogwaardige staalconstructies.  
In onze werkplaatsen worden continu de meest ingewikkelde en technisch hoogstaande 
projecten in domeinen als hoogbouw, bruggen, pretparkattracties, architectonische en 
industriële constructies, tot een goed einde gebracht.  
Het vervaardigen van deze internationale projecten vereist de hoogste kwaliteitsstandaards 
met betrekking tot lassenmet betrekking tot lassen

Ons aanbod

Stuur Uw sollicitatiebrief met c.v. naar

www.csm.be

CSM nv - t.a.v. mevr. M. Claassen
Hamonterweg 103
3930 Hamont-Achel
tel : 011 550 309
e-mail : mieke.claassen@csm.be

Discretie gewaarborgd.

Je genoot een ingenieursopleiding of behaalde een bachelorsdiploma in een technische richting
Je bent een praktisch ingesteld persoon die van aanpakken weet
Je bezit de nodige gedrevenheid om jezelf en jouw collega’s naar een hoger niveau te tillen
Je hebt een uitgesproken affiniteit voor kwaliteit
Je bent in staat om zelfstandig te werken en jouw standpunten te verdedigen
Kennis van Frans/Engels/Duits is een pluspunt

Contract van onbepaalde duur
Een passend salaris met extralegale voordelen
Je kan deel uitmaken van een internationaal gerenommeerd bedrijf met een grote knowhow 
in het domein van complexe staalbouw en wordt medeverantwoordelijk voor een belangrijke 
schakel in de productieketen
We bieden een uitdagende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid
WWe ondersteunen je met diverse interne en externe opleidingen
Interessante doorgroeimogelijkheden naar “International Welding Engineer (IWE)” / lasingenieur 
binnen CSM
















Technische ondersteuning van het productie team bij het leiden van de samenbouw-, las- en 
schildersafdeling
Lastechnisch meedenken met onze projectingenieurs om hen toe te laten een kwaliteitsvolle en 
rendabele constructie te ontwerpen
Opvolgen en meten van de kwaliteit van de gefabriceerde onderdelen, in samenwerking met de 
QA-manager en de lasverantwoordelijke
Het organiseren van destructief en niet-destructief onderzoek op uitgevoerde lassenHet organiseren van destructief en niet-destructief onderzoek op uitgevoerde lassen
Het beheren van de lassers- en proceskwalificaties binnen CSM
Optreden als contactpersoon van het bedrijf bij controlebezoeken van de klant












