
TIG-Lasser / Samensteller 

Zou jij wel eens een backstage kijkje willen nemen bij een grootschalig evenement als Thunderdome, 
Electric Love, Reverze of Decibel, concerten als die van Rammstein of bijvoorbeeld een expositie van 
Max Verstapen? En ben je TIG-Lasser en samensteller? Grijp dan nu je kans en neem contact op met 
Axiom. 

Wat doet Axiom? 
Axiom in Eersel is een no-nonsense full-service productiebureau voor evenementen en activiteiten met 
een tijdelijk karakter, zoals festivals, concerten, zakelijke en sportevenementen. Van technisch en 
operationeel advies tot de organisatie van het totale project. Axiom gaat niet voor de 
standaardoplossingen, maar voor de beste oplossing voor die klant op dat moment, en vanuit hun 
werkplaats in Eersel komen dan ook unieke producten welke worden toegepast bij de projecten. 

Wat ga jij doen? 
Jij houdt je bezig met alle voorkomende werkzaamheden volgens de technische specificaties en 
normen. Je stelt zelf de producten samen en last deze aan de hand van de technische tekeningen. Je 
voert ook andere bewerkingen uit, zoals boren, zagen, slijpen, schuren, polijsten etc. We ontwikkelen zelf 
slimme, innovatieve oplossingen voor de vraagstukken van onze klanten. En daar denk en werk jij aan 
mee. Hoe cool is dat. We maken voornamelijk prototypes en kleine series. 

Wie zoeken wij? 
We zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve, oplossingsgerichte aanpakker. Iemand die goed is in 
zijn vak, maar ook meedenkt over de beste oplossing. Lekker praktisch en met oog voor detail. Dat is wat 
Rudy Vorstenbosch, eigenaar van Axiom, ook constant doet. “Hoe kan ik dit vraagstuk voor deze klant, 
nog slimmer, handiger, meer kostenefficiënt aanpakken?” 

Je kunt zelfstandig aan de slag, bent nauwkeurig in je werk en hebt een flexibele werkhouding. 
Hoe kan het wél? Verder heb je: 

• Een afgeronde, technische LBO / MBO opleiding (het liefst in de metaal)
• Een certificaat TIG lassen niveau 1/2, of je bent bereid deze te gaan behalen

Wat bieden wij? 
Rudy omschrijft het als volgt. “We gaan samen hele mooie dingen maken voor uitdagende projecten. We 
bedenken en maken producten die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een podium voor een tour van een 
band zo eenvoudig en snel mogelijk op- en afgebroken kan worden. Slimme dingen bedenken, daar 
genieten we van.” 

Het aantal uur werken is in overleg. Wil je 24, 32, 40 uur werken? Alles is bespreekbaar. Je kunt dit werk 
eventueel combineren met andere werkzaamheden. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris en is 
er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingen. 

Oh ja en niet te vergeten krijg je de gelegenheid om backstage de meest gave en toonaangevende 
evenementen van ons land te bezoeken. Om de gebruikers van onze producten te zien en te spreken, om 
nieuwe ideeën te krijgen en ervaring op te doen. 

Wat bieden we nog meer? 

• Een prettige werksfeer met leuke collega's die klaar staan voor elkaar
• Volop opleiding- en doorgroeimogelijkheden
• 24 vakantiedagen en uitgebreide tijd voor tijd mogelijkheden
• Vakantiegeld
• Onkostenvergoedingen
• Reiskostenvergoeding
• Een goede pensioenregeling
• Soort dienstverband: Voltijds, deeltijd, Vaste baan

Denk jij de geschikte kandidaat te zijn? Wij zien jouw sollicitatie heel graag verschijnen. 
Stuur ons jouw CV en motivatie naar vacatures@axiom.nl 


