Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van:

Pijpfitter (dunwerker)

Wie zijn wij?
PSI Piping maakt deel uit van de BREKO/PSI-groep en is actief in de nieuwbouw en reparatie van pijpleidingsystemen in de
scheepvaart, industrie en offshore. Wij zijn gevestigd in Papendrecht, onder de rook van Rotterdam, een van de drukst bevaren
gebieden van Nederland. Door deze gunstige ligging zijn wij altijd binnen enkele uren na een klantmelding ter plaatse. Onze
medewerkers hebben ervaring met alle voorkomende leidingsystemen en kunnen onze relaties desgewenst het juiste advies
geven om eventuele toekomstige problemen te voorkomen. Ons service- en reparatiepersoneel staat 24/7 klaar.

Wat ga je doen?





Als dunwerker ben je in ons team bezig met het volgens de voorschriften en productievereisten prefabriceren van de
dunne pijpleiding-systemen 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.
Bij reparatieklussen draag je zorg voor het beoordelen van delen van het systeem, demontage en vervanging van
systeemdelen.
Daarnaast verricht je binnen PSI, maar ook binnen de BREKO/PSI-groep, andere voorkomende werkzaamheden.

Wie ben jij?








Je hebt bij voorkeur een MBO opleiding op technisch gebied of door ervaring gekregen vaardigheid.
Je hebt relevante werkervaring als dunwerker; ervaring kan in de scheepsbouw maar ook daarbuiten zijn opgedaan.
Je bent fulltime beschikbaar en je bent bereid om, indien nodig, ’s avonds en in het weekend (over) te werken.
Je hebt 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 bent in het bezit van rijbewijs B .
Een geldig VCA is een pre.

Wat hebben we jou te bieden?




Een salaris passend bij je ervaring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen conform de cao Metaalbewerkingsbedrijf.
Een uitdagende werkplek met veel vrijheid en een informele werksfeer.

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie naar HR@PSIpiping.com onder vermelding van de vacaturenaam. Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met José Ekelmans via telefoonnummer 06-30209008 of HR@PSIpiping.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet in behandeling genomen.

