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Titel lastechnoloog metaal –en kunststoffen 

Situering  Als lastechnoloog ben je ideaal geplaatst om vanuit een stevige 

theoretische achtergrond, gekoppeld aan de praktijkkennis aanwezig 

binnen het VCL, inzicht in de lastechnologie bij te brengen aan onze 

klanten en hen te ondersteunen. 

Op regelmatige basis geef je jouw kennis door naar onze klanten via 

praktisch/theoretische opleidingen op maat van klant , maar evengoed 

vertaal je de vragen en eisen van de klanten naar duidelijke instructies/ 

opleidingsprogramma’s  voor het atelier en de administratie. 

Je werkt samen met het hoofd van de administratie en marketing, je 

collega’s lastechnoloog – en lasingenieur, lasinstructeurs en de 

administratie. 

Je houdt de vinger aan de pols van de lastechnologie en adviseert en 

instrueert de volledige ploeg , waar en wanneer nodig en bekijkt kritisch 

wat gebeurt in het atelier . 

Waar nodig , geef je op technische vlak ondersteuning aan het hoofd 

atelier, de werkvoorbereiding en de laspraktijkinstructeurs kunststoflassen  

en metaallassen. 

In deze rol bewaak je ook mee de kwaliteit van de geleverde diensten en 

bouw je mee aan de verdere professionalisering van het VCL .  

Samen met de directeur en de lasinstructeur PE-lassen bouw je de 

kunststofafdeling verder uit naar een toonaangevend kunststoflascentrum 

en streef je naar een DVS erkenning. 

Verantwoordelijkheden  Als belangrijke contactpersoon voor nieuwe en bestaande klanten ben je 

de spreekbuis en het gezicht van het VCL en speel je een techno-

commerciële rol of verzorg je externe ondersteuning op maat voor de klant 

. 

Als geen ander sta ja in voor het vertalen van de wensen en eisen van de 

externe klanten naar de werkvloer, zowel in het metaalatelier als het 

kunststofatelier. 

 
Functieomschrijving lastechnoloog metaal –en kunststoffen 



 
 

VCL-FO-10 

Revisie 1 
september 2017 

 
 

Pagina 2 van 3 
 

Wanneer er vraag is, geef je als lastechnoloog les in externe of interne 

opleidingsprogramma’s of sessies op maat van de klant en/of neem je deel 

aan het voorbereiden en uitwerken  van lespakketten. Als de situatie zich 

voordoet , draag je je steentje bij in nationale of internationale projecten 

van het VCL.  

Je leidt of neemt deel aan technologie projecten binnen of buiten het VCL . 

In dat verband ben je het eerste aanspreekpunt voor de externe  

lasinspecteurs en hun organisatie. 

Je bent een klankbord en sparring partner voor de interne lasingenieur. 

Bevoegdheden  Je regelt zelfstandig je afspraken met klanten.  

Op vraag van klanten, geef je externe ondersteuning op maat , waar nodig 

en wenselijk : steeds praktisch en concreet , afgestemd op de actuele 

situatie bij de klant . 

Vakmanschap IWT, IWE 

VT2 

Goede presentatie vaardigheden  

Profiel  Je bent  dynamisch , leergierig, flexibel en een teamspeler . 

Je beheerst Nederlands, Engels en Frans in voldoende mate . 

Locaties In functie van de interne verdeling van de opdrachten vervul je deze functie 

in het moederatelier van het VCL in Neder-over-Heembeek of regionaal in 

een  afgehuurd VCL-atelier of een interne opleiding bij de klant .  
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