
Vacature 

Hatek Lastechniek Turfschipper 118 Wateringen 

Lastechnicus M/V 
Hatek Lastechniek 

 
Bedrijfsprofiel 
Handelsonderneming Hatek B.V. gevestigd in Wateringen, is sinds 1972 een technische 
groothandel gespecialiseerd in lastechnische artikelen. Naast het leveren van lasartikelen, verzorgt 
Hatek lasopleidingen, certificeringen en kwalificaties. Ook biedt Hatek lastechnische adviezen, 
ondersteuning en begeleiding bij uiteenlopende laswerkzaamheden. Onder de naam ALWELL 
importeert Hatek een eigen programma lasdraden en lastoebehoren. Hatek is tevens een 
zelfstandig leverancier van technische gassen.  
 
 
Afdeling Lasopleiding en Certificering 
De afdeling Lasopleiding en Certificering is het kennis- en ervaringscentrum waar klanten terecht 
kunnen met hun vragen op lastechnisch gebied. De afdeling heeft de taak om deze vragen op te 
lossen, de gevonden oplossing eventueel te testen en aan de klant over te dragen.  
Daarnaast geeft de afdeling diverse demonstraties en worden er lasopleidingen verzorgd. Er is 
hiervoor de beschikking over een professioneel ingerichte lasschool, theorie- en testruimte.  

 
Functieomschrijving Lastechnicus 
De werkzaamheden zijn voor een groot deel (technisch) administratief en omvatten o.a. de 
volgende taken: 
 
• Het opstellen van lastechnische documenten aan de hand van gevraagde codes (ASME, EN, 

AWS enz.) en klanteisen.  
• Het volledig verzorgen van documenten voor lasmethode- en lasserskwalificaties.  
• Het verzamelen en uitzoeken van lasdetails en het opstellen van daaruit voortkomende offertes. 
• Het in behandeling nemen van diverse certificaatverlengingen. 
• De communicatie met onze partners over niet-destructief en destructief onderzoek. 
• Communicatie met klanten betreffende lastechnische zaken.  
• Adviseren en ondersteunen van collega’s op lastechnisch gebied. 
 
 
Functie-eisen: 

• Een relevante opleiding op MBO / HBO niveau. 
• IWS/IWT opleiding of de bereidheid deze te volgen. 
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
• Goede communicatieve vaardigheden. 
• Goede kennis van Microsoft Office, goede beheersing van Excel en Word is noodzakelijk.  
• Je bent klant- en resultaatgericht, initiatiefrijk, stressbestendig, punctueel, je kan goed 

vooruitdenken en zelfstandig werken. 
• Geen 8 tot 5 mentaliteit. 
 

 
Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie en het sturen van uw CV en motivatie kunt u contact opnemen met  
Sander Achterberg, sander@hatek.nl tel: +31 62 46 72 352. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 


