
VCL vzw  ∙  Antoon van Osslaan 1 bus 4  ∙  1120 Neder-Over-Heembeek 
tel. +32 2 520 56 58  ∙  Fax +32 2 520 86 76  ∙  www.v-c-l.be ∙  info@v-c-l.be  ∙  IBAN: BE46 2100 0786 5136  ∙  BIC: GEBABEBB 

 

 

 

 

 

    

Het Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL)  zoekt  : 

                      een laspraktijkinstructeur 

 

Omschrijving van de functie 

De VCL-laspraktijkinstructeur is een spilmedewerker in onze organisatie . Met geduld en overgave verzorg  jij  de 

laspraktijkopleidingen op maat.  

Je komt terecht in een zeer actief en dynamisch team , dat gewoon is maatwerk te leveren en ten dienste te staan 

van onze klanten uit diverse  sectoren ( spoorweg, piping, staalconstructies, gasdistributie, luchtvaart, enz….)  

Je hebt voldoende maturiteit om zelfstandig in 1 van onze regionale lasateliers laspraktijkopleiding te verzorgen. 

 

Profiel: 

Je  beheerst alle manuele las-en en snijtechnieken op constructiestaal, roestvaststaal en aluminium.  

Je kan  stompe lasnaden uit voeren  op plaat in alle posities met het halfautomaatlasproces. 

Voor het TIG lassen en het lassen met beklede elektrode  heb je het niveau ‘ pijplasser’ , m.a.w. kan je stompe 

naden op pijp uitvoeren in alle posities. 

Je kijkt uit  naar een dynamische werkplek en wil graag in hecht teamverband  samenwerken. 

Jouw ingesteldheid en bereidheid om in teamverband te werken  en bij te leren en je gedrevenheid om kennis 

door te geven aan onze cursisten  zijn doorslaggevend. 

Je bent bereid continu bij te leren . 

Een VCA certificaat, VT 2 , RWC-B of IWS zijn pluspunten , maar geen noodzaak. 

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk , kennis van het Frans een belangrijke meerwaarde. 

De functie staat open voor elkeen die voldoende maturiteit en vakkennis heeft om onze cursisten ,afkomstig  uit 

alle sectoren van de Belgische industrie  op te leiden .  

 

Extra voordelen en mobiliteit 

Naast een interessante verloning en groeimogelijkheden, ontvang je  maaltijdcheques en voorzien wij dagelijks 

een gratis pendeldienst van het station van Mechelen of  Vilvoorde naar het VCL en een volledige terugbetaling 

van  bus-en treinabonnement. 
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In het loonpakket is en hospitalisatieverzekering , groepsverzekering en fruit op het werk begrepen .  

VCL werknemers genieten 40 collectieve vakantiedagen per jaar . 

 

De sollicitatieprocedure: 

Na ontvangst van CV en Motivatiebrief word je uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek. 

In het verdere verloop van de sollicitatie volgen praktijkproeven en een toets naar je technische kennis en 

didactische kwaliteiten .  

 

Sollicitaties: 

Stuur je CV en motivatiebrief naar  : 

Mevr. Leen Dezillie IWE, directeur 

Leen.dezillie@v-c-l.be 

0473/60.89.43 

 

 

 

Nieuwsgierig naar onze activiteiten ? neem alvast een kijkje op onze website: www.v-c-l.be 
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