Geef jij vol gas om onze klanten zo goed mogelijk te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Solliciteer
nu en werk aan de oplossingen van de toekomst bij een no-nonsense familiebedrijf.

Pijpfitter / Monteur (fulltime)
Boom (België)
Breed inzetbaar binnen onze nichemarkt:
Als Pijpfitter / Monteur geef je vol gas: jij bent verantwoordelijk voor een vlekkeloos verloop van
klussen. Je voert werkzaamheden uit aan de meest uiteenlopende vloeibare en cryogene
gasinstallaties. Houd je van afwisseling? Je werkt op locatie bij onze opdrachtgevers. Je krijgt veel
zelfstandigheid en bent verantwoordelijk voor het goed opleveren van een project.

Geen dag is hetzelfde, maar je houdt je in ieder geval bezig met:
 Je vervaardigt, vervangt, plaatst en herstelt pijpwerk (rvs, staal, koper) aan allerhande installaties
bij onze klanten
 Je kan zowel groot en klein leidingwerk fitten en hebt ervaring met dik- en dunwandig leidingwerk
• Je weet wat isometrische plannen zijn en kan ze interpreteren
 De werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties, maar ook in de werkplaats (prefab)

Gas terugnemen? Jij steekt een tandje bij.
Jij bent iemand die de mouwen meteen opstroopt en pas naar huis gaat als het werk klaar is. You get
things done. Veiligheid staat altijd voorop bij jou: je hebt vertrouwen in je kunnen en bent je bewust
van de risico’s. Jouw actieve houding maakt dat je snel oplossingen kunt bedenken én nodige
maatregelen neemt. Je zet je volledig in voor je werkzaamheden en bent trots op wat je bereikt voor
onze klanten.

Reageer gelijk als je beschikt over:
 Een technische opleiding of ruime ervaring als pijpfitter
• Goede kennis en basishouding tav veiligheid en kwaliteit
• Rijbewijs B
• Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Frans: basiskennis
• Een flexibele houding, waardoor je makkelijk schakelt tussen verschillende projecten, bereid bent
tot overwerk en werken in teamverband
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*Hoewel een opleiding een pre is, vinden we motivatie belangrijker dan een diploma. We zoeken
iemand die niet bang is om vragen te stellen en commercie in de vingers heeft.

De Visser als werkgever
Wij halen elke dag het beste uit onszelf en willen ook het beste uit jou halen. Als no-nonsense,
informeel familiebedrijf stimuleren we onze mensen om nieuwsgierig te blijven en vragen te stellen.
Kwaliteit en veiligheid blijven altijd centraal staan; door veiligheidsbewust te zijn, komt iedereen
veilig thuis. We zijn trots op wat we doen, hebben gedaan en nog gaan doen. Jij ook?

What’s in it for you?
 Vaste voltijdse boeiende job met veel variatie
• Goede verloning en extra legale voordelen
• Opleidingen
• Werken in een enthousiast team

Maak het verschil bij De Visser
Wil jij met je hands-on mentaliteit nog meer mensen laten kennismaken met ons groeiende
familiebedrijf? We maken graag kennis met je: mail je cv en motivatie naar vacatures@devisser.eu.

Meer weten? Neem contact op met Alain van den Brande op telefoonnummer +32 (0) 474 31 75 20

Over ons
De Visser is sinds 1954 gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en onderhoud van vloeibare en cryogene
gasinstallaties. We hebben een breed klantenbestand in binnen- en buitenland, waaronder Texaco,
Total, BP-gas, Antargaz, Benegas, Shell en Gulf. Daarnaast bedienen wij ook diverse andere
particuliere en industriële klanten en fabrikanten. Met ca. 60 medewerkers verspreid over
vestigingen in Lelystad, Amsterdam en Boom, streven we naar het bieden van creatieve en
innovatieve oplossingen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en veiligheid.
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