Roeselare, of de jacht op de inoxlassers!
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In Roeselare is de jacht op lassers ingezet. Op inoxlassers meer bepaald.
Roeselare heeft nauwelijks werkloosheid en een hoop vacatures raken
niet ingevuld. Daarom organiseert de stad met verschillende partners
een gratis opleiding voor lassers.
In Roeselare slaan een aantal partners de handen in elkaar om een gratis opleiding voor
lassers te organiseren. Het gaat om het uitzendbureau Accent Jobs, het opleidingscentrum
VDAB en de vzw Mentor. De stad Roeselare geeft een subsidie van 15.000 euro.

Een medaille met twee kanten
Roeselare is in blakende economische gezondheid. Er zijn nauwelijks werklozen. Maar ook
die medaille heeft twee kanten. Tientallen vacatures raken niet ingevuld. Een bedrijf
als Goddeeris Industrial Piping werkt met 16 nationaliteiten omdat het alleen met Belgische
werknemers niet meer lukt. De partners zullen nu 15 mensen een gratis opleiding lassen
geven.

Wij zoeken mensen die net wat verder
gaan en die ook op inox kunnen lassen,
want dat is waar er nu net grote
tekorten in zijn.
Jean-Louis Goddeeris, van het bedrijf Goddeeris Industrial Piping

Inoxlassen, een overtreffende vorm van lassen
De opleiding gaat niet alleen over lassen van staal, maar ook over het lassen van inox. "Te
veel opleidingen blijven hangen in het standaard lassen van staal, wij zoeken mensen die net
wat verder gaan en ook op inox kunnen lassen, want daar zijn nu net grote tekorten in," zegt
Jean-Louis Goddeeris, van het Roeselaarse bedrijf Goddeeris Industrial Piping.

Banden smeden
De opleiding zal aan de cursisten de bedrijven tonen die snakken naar lassers. Ze zal hen niet
alleen de juiste lastechnieken aanleren, maar via de vzw Mentor ook een taalcoach
bezorgen. Na 144 uur les moet er dus ook een stevige verbinding ontstaan tussen een
werkgever en werknemer, die elkaar zonder dit initiatief misschien nooit hadden leren
kennen.
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