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Word jij onze nieuwe collega?
Bedrijfsprofiel
Inducon BV Zwembadtechniek is 43 jaar geleden opgericht en inmiddels uitge-
groeid tot een internationaal opererend bedrijf met ruim 40 medewerkers. Service 
en kwaliteit staan bij ons voorop. Bij Inducon werken we met een team specialisten 
aan ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van technische installaties voor zo-
wel openbare zwembaden als privé zwembaden. Vaak complexe projecten, altijd 
klant specifieke opdrachten, gerealiseerd in binnen- en buitenland. We zetten inno-
vatieve techniek in op een efficiënte en duurzame manier en zijn specialist in fo-
lie-afdekkingen, lamellen vouw- en rolafdekkingen, warmte isolerende afdekkingen 
voor zwembaden, beweegbare en beloopbare zwembadvloeren, en beweegbare 
keerwanden. 

Lasser MIG/MAG RVS
De Lasser verricht RVS-laswerk op het gebied van constructie/assemblage van 
onderdelen voor zwembadvloeren, zwembadafdekkingen en keerwanden volgens 
instructies en/of tekening. De Lasser voert verschillende soorten lastechnieken uit. 

Werkzaamheden
• Het lassen en afwerken van samengestelde producten volgens tekening
• Correcte uitvoer van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde termijn
• Juiste lasvoorbereiding, uitvoering en (eind)controle van lasverbindingen
• Beheer en ontwikkeling eigen gereedschappen/werkmethoden

Wat verwachten we van jou?
• Afgeronde MBO – opleiding Allround Constructiewerker, niveau 3 
• Lasopleiding MIG/MAG niveau 2-3 RVS
• Ervaring met het TIG en MIG lassen 
• VCA basis
• Ervaring met bovenloopkraan 
• Technisch inzicht en ervaring met tekening lezen
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands

Wat hebben wij jou te bieden? 
• Een mooie functie in de techniek waarin opleiding en ontwikkeling belangrijk ge-

vonden wordt en je de ruimte krijgt om nog beter te worden dan je al bent 
• Bij een dienstverband van 38 uur per week 25 vrije dagen per jaar en 13 

ADV-dagen zodat werk en privé goed in balans is te houden
• CAO Metaal en techniek, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals door-

groeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden, reiskostenvergoeding 
• De informele, collegiale organisatie zorgt voor een optimale werkomgeving en 

een prettige werksfeer
• Inducon investeert in duurzame samenwerkingen, niet alleen met klanten maar 

ook met de medewerkers

Contact & Informatie
Spreekt Inducon en deze vacature je aan? Solliciteer meteen en stuur je cv met 
motivatie aan

Inducon B.V. Zwembadtechniek t.a.v. Loes Koops
Bathoorn 3
9411 SE  BEILEN   of via mail l.koops@inducon.nl


