
 
 
 
 
   

 

Van Leeuwen Test Systems  
 

p      Notitie 
 

 
WIE ZIJN WIJ 
Van Leeuwen Test Group (VLT) is een vooraanstaande ontwikkelaar en producent van voertuig 
keuringsapparatuur. Wereldwijd wordt onze apparatuur door commerciële bedrijven en overheidsinstellingen 
ingezet om de kwaliteit van voertuigen qua veiligheid en emissie te controleren. De onderneming bestaat ruim 60 
jaar, heeft 130 werknemers en is gevestigd in Etten-Leur. De kwalitatief hoogwaardige producten worden bij VLT 
van A tot Z ontworpen en vervaardigd (mechanisch, elektronisch en software). Naast de verkoop van apparatuur 
ondersteunen we onze klanten ook bij installatie, het preventief en correctief onderhoud alsmede het kalibreren 
van de apparatuur. Ons bedrijfs-DNA is boven alles gericht op betrouwbaarheid en duurzaamheid, welke ook als 
dusdanig wordt erkend in de markt. Met de gevestigde, unieke kennis van oplossingen in voertuig 
keuringsapparatuur positioneert VLT zich als een betrouwbare, gerenommeerde speler op de wereldmarkt. De 
cultuur is te omschrijven als professioneel, hand-on, gedreven, informeel en no-nonsens. Om de beoogde groei 
de komende jaren ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn we op zoek naar nieuwe collega’s voor de diverse 
afdelingen die hier een wezenlijke bijdragen aan gaan leveren. 
 
LASROBOT OPERATOR 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerde Lasrobot Operator. Je dagelijkse 
werkzaamheden bestaan uit het afstellen van de lasrobot, het monteren van de mal, het samenstellen en 
inleggen van het product en de uitvoering van de las. Na het lassen controleer je het product visueel en zorg je 
voor de juiste afwerking. Je zorgt voor het oplossen van kleine storingen aan de lasrobot, gereedschappen en 
hulpmiddelen en draagt zorg voor het dagelijks onderhoud aan de machines en het schoonhouden van de 
lasrobot en werkplek.  

Naast de dagelijkse werkzaamheden denkt je mee over het optimaliseren van het productieproces en bedenkt,  
maakt en verbetert lasmallen. Het on- en offline programmeren van de lasrobot behoort tot de mogelijkheden. 

Jouw profiel: 
 

• Je bent zelfstandig en werkt volgens ontvangen opdrachten en tekeningen; 

• Je hebt een opleiding lasser, MIG en/of elektrisch; 

• Je hebt kennis en ervaring met (las)robots; 

• Je bent flexibel en stressbestendig. 
 
Wij bieden: 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een technologisch bedrijf in ontwikkeling; 

• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden; 

• Een marktconform salaris; 

• Een dynamische werksfeer waar geen dag hetzelfde is. 
 

Hebben wij jou getriggerd? Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan snel! We ontvangen graag je CV en 
motivatie voor deze functie via hrm@vltest.com 
 

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