
Straler / Metalliseerder

Jouw profiel

Jouw verantwoordelijkheden

Momenteel zijn we voor onze afdeling in Hamont op zoek naar een

CSM “Steelstructures” is één van de belangrijkste Europese bedrijven op het gebied van 
hoogwaardige staalconstructies.  
Door hun enorme knowhow en het toepassen van de hoogste kwaliteitsstandaards zoeken
onze ingenieurs iedere keer opnieuw de grenzen op van staal in internationale projecten.  
Hierdoor is CSM in staat om de meest ingewikkelde en technisch hoogstaande projecten 
in domeinen als hoogbouw, bruggen, pretparkattracties, architectonische en industriële 
constructies, tot een goed einde te brengen.constructies, tot een goed einde te brengen.

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.

De wil om bij te leren is sterk aanwezig
Je bent een praktisch ingesteld persoon, die nauwkeurig kan werken
Je hebt een technische opleiding gevolgd of hebt reeds relevante ervaring
Kennis van schilderen van onderdelen volgens specificatie incl. steekproefsgewijze controle 
(hechting/laagdikte) is een meerwaarde
Indien je bereid bent om retouches uit te voeren op de werf is een pluspunt

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 en ondersteunen je 
met diverse interne en externe opleidingen
Interessante doorgroeimogelijkheden in een onderneming met naam en faam in de sector
Een aantrekkelijk salaris met bijhorende extralegale voordelenEen aantrekkelijk salaris met bijhorende extralegale voordelen















Onderdelen klaar leggen en ter voorbereiding verven
Handmatig (na)stralen in straalcabine van stalen onderdelen na het lassen
Metalliseren van stalen onderdelen

Vooreerst doorloop je een doorgedreven opleidingsperiode waarin je vertrouwd geraakt met de 
organisatie van het bedrijf, en van de betrokken afdelingen in het bijzonder. 
Je rapporteert aan het hoofd van de schilderafdeling op wiens coaching en inzichten je altijd 
een beroep kan doen.






