Ben je gedreven, versta jij je vak en ben je
geïnteresseerd in een baan bij PSI Piping?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:
CO2 Pijplassers, Dunwerkers en Pijpfitters
Onze organisatie:
PSI is sinds 1998 actief op de markt van de scheepvaart, offshore en industrie met het leveren en installeren van pijpleidingsystemen. Onze kracht ligt in de verregaande
specialisatie die wij ons op dit terrein eigen hebben gemaakt. Die specialisatie vertaalt zich in het leveren van klantgerichte engineering en kwalitatief hoogwaardige oplossingen.
Met gekwalificeerde medewerkers realiseren we een grote verscheidenheid aan projecten voor de scheepvaart, de offshore en de industrie. PSI biedt vakmanschap en een
totaalpakket aan diensten vanuit een open, klantgerichte organisatie, met korte en directe lijnen.

CO2 Pijplasser (M/V)

Pijpfitter (M/V)

Doel van de functie en taken:
Als CO2 Pijplasser ben jij onder andere verantwoordelijk voor het lassen van
hoogwaardige staal- en RVS producten ten behoeve van leidingwerk in de
scheepvaart, industrie en offshore. Daarnaast controleer je of jouw laswerk aan de
gestelde klant- en kwaliteitseisen voldoet. Je werkt daarbij aan de hand van een van
toepassing zijnde lasmethode beschrijving (LMB). Je hebt aantoonbare ervaring met
GMAW/FCAW en daarnaast ben je bekend met het lassen aan de manipulator.

Doel van de functie en taken:
Ons werk bestaat uit het fabriceren van nieuwe pijpleidingsystemen en het repareren
van bestaande systemen. Als pijpfitter ben je in ons team bezig met het volgens de
voorschriften en productievereisten prefabriceren van diverse soorten pijpen en
pijpleidingsystemen aan de hand van werk- en/of isometrische tekeningen.

Dunwerker (M/V)

De functie-eisen:

Doel van de functie en taken:
Ons werk bestaat uit het fabriceren van nieuwe pijpleidingsystemen en het repareren
van bestaande systemen. Als dunwerker ben je in ons team bezig met het volgens
de voorschriften en productievereisten prefabriceren van de dunne pijpleidingsystemen aan de hand van werk- en/of isometrische tekeningen. Inmeten, zagen,
buigen, fitten en lassen van alle mogelijke dunne leidingsystemen in de werkplaats
en aan boord van schepen behoren tot het takenpakket.

•
•
•
•
•

Je hebt bij voorkeur een MBO opleiding op technisch gebied of door ervaring
gekregen vaardigheid.
Je bent fulltime beschikbaar en beschikt over een flexibele opstelling ten
aanzien van de te verrichten werkzaamheden, werktijden en werklocaties.
Je bent prima in staat om in teamverband te kunnen werken en bent bereid in
de praktijk bij te leren.
Je beschikt over de benodigde geldige certificaten en bent bereid, indien nodig,
bij te leren.
Een geldig VCA is een pré.

Wij bieden:
•
•
•

Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een informele werksfeer en een uitdagende werkplek.
Bij goed functioneren het vooruitzicht op een vaste aanstelling.

Geïnteresseerd?
Sollicitaties kunnen gericht worden aan:
PSI Pijpleidingen B.V.
T.a.v.: Mevrouw M. Malee (HR Officer)
Postbus 145
3350 AC PAPENDRECHT

mmalee@psipiping.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

