
 

 
Leerling Tig-Lasser (BBL) 

 
Functieomschrijving  
 
Benieuwd naar een BBL traject bij Spako? Dat is meewerken, onderzoeken en ervaring opdoen binnen het 
gezelligste machinebouwbedrijf van Brabant! Je draait volledig mee in het bedrijf en hebt een hoge eigen 
verantwoordelijkheid. Kortom, je hoort er direct helemaal bij. Ben jij op zoek naar een uitdagend BBL traject, 
waarin je jezelf kan ontwikkelen en kan werken binnen een fijn team? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wie zoeken wij? 
 
Wij zijn op zoek naar leerling Tig-lasser die passie heeft voor de techniek en op zoek is naar een nieuwe 
uitdaging.  
 
Waarom is Spako een uniek bedrijf om in te werken? 
 
Spako Food Machinery, opgericht in 1953, is een onderneming die gespecialiseerd is in het produceren van 
ambachtelijke- en industriële voedingsmiddelen apparatuur. Deze machines worden gebruikt voor het koken, 
bakken, braden, roeren en roken. Vanaf dit jaar zijn wij definitief onderdeel van Van Bussel Metaaltechniek 
geworden. We hebben een jong en vooruitstrevend team dat groeiende is. Om aan onze groeidoelstellingen 
te kunnen voldoen zijn we op zoek naar een nieuwe Tig-lasser. 
 
De Job 
 
Bij ons begin je om 8:00 met een kop sterke koffie en praat je gezellig bij met je collega’s. Vervolgens duik je 
de productie in en kan het echte werk gaan beginnen. Als leerling Tig-lasser ben jij voornamelijk bezig met het 
samenstellen, lassen en na-bewerken van producten uit rvs. Wij hebben een ruim aanbod machines, 
waardoor het laswerk van een Tig-lasser zeer gevarieerd is. Het is zeker een pluspunt als je ervaring hebt met 
Tig-lassen. Heb je wel las ervaring maar geen ervaring met Tig-lassen, dan staat er een vakkundig team klaar 
om jou het Tig-lassen te leren. De hoofdtaken van deze functie zijn voornamelijk: 
 

● Het samenstellen van plaat en constructiedelen 
● Het lassen van voornamelijk rvs plaat en constructiedelen 
● Algemene constructiewerkzaamheden 
● Meten en controleren van geproduceerde producten 

 
Jouw profiel 

● Je bent enthousiast, flexibel en bereid om te leren.  
● Je hebt ervaring met lassen, Tig-lassen is een pré. 
● Je hebt kennis van tekening lezen 

 
Wat wij je bieden 

● Een uitdagende, zelfstandige, afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een innovatief bedrijf 
● 4 dagen in de week word jij ondersteund door onze professionals, 1 dag terug naar school  
● Functie met uitzicht op een vast dienstverband 
● Een marktconform salaris dat afhankelijk is van je kennis en ervaring. 
● Een jong en enthousiast team binnen een ambitieus en snelgroeiend bedrijf 



Ben jij die enthousiaste leerling die niet bang is om de schouders eronder te zetten? Wil je werken in een 
innovatief vooruitstrevend bedrijf?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je CV per mail naar thomas@vanbussel.com. Eerst meer 
informatie? Neem dan contact op met Thomas Waals. 
Thomas Waals, thomas@vanbussel.com  
Spako Food Machinery 
Kortijzer 11  
5721 VE Asten 
www.spako.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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