Positieve acties leiden altijd tot een positief resultaat
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Kivit Staalbouw bv. is een middelgrote industriële dienstverlener op het gebied van apparatenbouw,
leidinginstallaties, staalconstructies en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en
onderhoudstops, de zgn. Turn Arounds.
Kivit Staalbouw bv. onderscheidt zich door het realiseren van hoge kwaliteitsnormen, flexibiliteit en
oplossingsgerichtheid. Ons doel is het ontzorgen van onze klanten.
De beschikbaarheid van goed opgeleid eigen vakpersoneel is een van de hoekstenen van onze
dienstverlening.
Wij werken onder meer voor chemische / petrochemische industrie, papierindustrie en
elektriciteitscentrales.
Doelstelling van de functie:
De Apparatenbouwer (m/v) bouwt zelfstandig vanaf tekening, hoofdzakelijk in de eigen werkplaats,
apparaten zoals vaten, tanks, warmtewisselaars e.d. of repareert/voert wijzigingen uit aan deze
apparaten.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
 Bestuderen van de tekeningen en lasinstructies om te kunnen bepalen welke maatregelen
nodig zijn om tot het gewenste eindresultaat te komen en zo economisch en veilig mogelijk
te produceren.
 Bepalen van de meest geschikte montage- en lasvolgorde om vervorming door krimp te
voorkomen.
 Controleren van de toe te passen materialen.
 Maakt zelfstandig vanaf tekening onderdelen, zoals rompen, tubes, ondersteuningen, etc.
Waarbij wordt gewerkt met geattesteerde materialen en veelal onder keur van een Notified
Body zoals TUV, Lloyds en inspectiedienst van de opdrachtgever.
 Stelt van de onderdelen een compleet apparaat samen, waarbij je de werkvolgorde naar
eigen inzicht wordt bepaald.
 Instrueert in voorkomende gevallen de Leerling Apparatenbouwers en lassers met betrekking
tot de werkverdeling en de uitvoering van de hun toebedeelde werkzaamheden.
 De zorg voor het omstempelen van de te verwerken materialen en de tussentijdse inspecties
door de diverse keurende instanties.
 Het naleven van de interne beheerssystemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid,
gezondheid en milieu.
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Selectiecriteria:
 Een Niveau 4 werk- en denkniveau; met relevante diploma’s.
 Kennis en ervaring op het gebied van piping, (basis) lassen en materialenkennis (“wit” en
“zwart” staal)
 5 -10 Jaar uitvoerende ervaring als apparatenbouwer
 Een groot oplossend vermogen.
 Isometrisch/apparaten tekening kunnen lezen en uitvoeren
 Kennis en ervaring hebben m.b.t. de (inter)nationale normen en regelgeving zoals Regels
toestellen onder Druk, EN13445, EN13480 en ASME en PED.
 Kennis en ervaring hebben van toe te passen lasprocessen zoals TIG, electrisch, MIG/MAG.
 Diploma VCA, veilig verplaatsen van lasten, heftruck en Instructie hijsen is een pre.
Persoonlijkheidscompetenties:
 Resultaatgerichtheid
 Kwaliteitsgerichtheid
 Nauwkeurig werken
 Probleemanalyse
 Verantwoordelijkheid nemen
 Klantgerichtheid
 Plannen en organiseren
 Stressbestendigheid
 Team-player

Geboden wordt:
Uiteraard worden er prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aangeboden, conform de
cao van de klein-metaal.
Een inspirerende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en inbreng.
Doorgroeimogelijkheden in een succesvolle organisatie.
De procedure wordt begeleid door:
WATCH-hrm
Ruud Metsemakers
Telefoon: 06-832 144 02
e-mail: ruud.metsemakers@watch-hrm.nl
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie voor 29 maart 2016 richten aan Ruud Metsemakers Watchhrm.
Voor inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot Matt Theunissen
Hoofd Bedrijfsbureau Kivit Staalbouw B.V.
Telefoon +31(0)464370380.
Website Kivit Staalbouw: www.kivitstaalbouw.nl
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