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De Visser is sinds 1954 toonaangevend in ontwerp, aanleg en onderhoud van 
vloeibaar (en cryogene) gas installaties. Onder onze klanten rekenen wij o.a. ESSO, 
Texaco, Total, BP, Benegas, Primagaz, Shell, Gulf, AVIA, BK-gas, Q8 petroleum en 
Messer. En daarnaast diverse andere particuliere en industriële klanten en 
fabrikanten. Het bedrijf telt circa 60 medewerkers en heeft vestigingen in Lelystad, 
Amsterdam en Boom (België)  
 
Ter versterking van ons team in Lelystad zijn we op zoek naar een: 
 
 

Meewerkend Coördinator Werkplaats 
 
 
 
Als meewerkend coördinator ga je werkzaamheden verrichten aan verschillende 
aspecten van vloeibaar gas installaties en tankwagens.  
 
 
WERKZAAMHEDEN:  

• Analyseren en oplossen van storingen aan vloeibaar en cryogeen 
gasinstallaties en tankwagens;  

• Uitvoeren halfjaarlijkse veiligheidsinspecties aan gasinstallaties;  

• Uitvoeren van preventief onderhoud aan gasinstallaties;  

• Coördineren medewerkers werkplaats iom bedrijfsbureau;  

• (eind)Controle op geleverde materialen en diensten vanuit werkplaats;  

• Signaleren van schade / gebreken aan gebouwen en omliggende terreinen;  

• Signaleren van schade / gebreken aan machinepark;  

• Signaleren van schade / gebreken aan hulpmiddelen;  

• Signaleren van behoefte aan materiaal voor lopende en geplande 
werkzaamheden;  

• Uitdragen van het VGM beleid;  

• Deelname aan rooster (service)weekenddienst.  
 
  



Initiator of creative and innovative gas solutions 
 

 

 
 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN:  

• Op juiste manier invullen documenten;  

• Orde en netheid werkplaats en omliggende terreinen;  

• Inplannen in opdracht en overleg met bedrijfsbureau en optimaliseren van 
beschikbare medewerkers voor activiteiten werkplaats;  

• Productiviteit en efficiëntie medewerkers werkplaats monitoren;  

• Aansturen medewerkers werkplaats;  

• Juiste prioriteiten stellen in de uit te voeren werkzaamheden;  

• (toezicht houden op het) Veilig uitvoeren van de werkzaamheden. 
 

 
BEVOEGDHEDEN:  

• Het (af)keuren van gasmeetinstallaties;  

• Het stilleggen van de verkoop, indien dit voor de veiligheid noodzakelijk is;  

• Het stilleggen van het werk, indien dit nodig is voor de eigen veiligheid of de 
veiligheid van derden.  
 
 

FUNCTIE- EN OPLEIDINGSEISEN: 

• Minimaal MBO-nivo;  

• Minimaal 2 jaar werkervaring;  

• Communicatieve capaciteiten;  

• Leidinggevende capaciteiten;  

• Rijbewijs B, C+E (E geen vereiste)  

• Beheersing van de Nederlandse taal;  

• Kennis van Pneumatiek hydrauliek;  

• Basis voertuigkennis;  

• Elektrotechnische kennis.  
 
 
WIJ BIEDEN:  

• afwisselende baan, waarin geen dag hetzelfde is;  

• uitdagende werkomgeving met grote diversiteit aan relaties;  

• een prima salaris en goede arbeidsvoorwaarden op basis van opleiding en 
ervaring;  

• starten per direct.  

 

Contact:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jurgen Groen op telefoonnummer: 
0320-221468. Interesse? Stuur dan jouw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae naar: 
vacatures@devisser.eu. 
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