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Het bedrijf: Kivit Staalbouw bv. 
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 Medewerker Kwaliteitscontrole / QC-er ondersteunt de uitvoering in het tijdig en kwalitatief goed 
opleveren van projecten.  
Hij / zij is werkzaam op locatie (Chemelot, elektriciteitscentrales en petrochemie) en in de eigen 
werkplaatsen.   
 
 
De werkzaamheden bestaan onder meer uit: 

 Toetsing van de kwaliteit van het afgeleverde werk (apparatenbouw, leidingbouw en 
staalconstructies) op basis van de specificaties van de engineering.  

 Is verantwoordelijk voor goed- of afkeur. Initieert waar nodig corrigerende acties. 

 Stelt op en beheert kwaliteitsdossiers; voert daarnaast ook de keuringsplannen uit. 

 Beoordeelt laswerkzaamheden visueel en begeleidt het proces van het röntgenen van het 
fotolaswerk. Heeft een adviserende rol ten aanzien van het te hanteren lasproces. 

 Bewaakt de levering, gebruik en bewerking van materialen conform voorgeschreven 
specificaties / normen. 

 Zorgt voor de instandhouding en geldigheid van de lasserskwalificaties en 
lasmethodekwalificaties. 

 Is verantwoordelijk voor het proces van het aanbrengen van de CE-markering, zowel conform 
de PED alsook de EN1090. 

 Treedt op als gesprekspartner voor de kwaliteitsinspecteurs van de klant en van de 
onafhankelijke afname instanties. 
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Wij vragen: 

 Een MBO werk- en denkniveau; met relevante diploma’s. 

 Minstens 10 jaar uitvoerende ervaring in deze specifieke branche; bijvoorbeeld onder meer 
in de functie van fotolasser.  

 Het diploma IWT/IWE alsmede het diploma visueel lasinspecteur 2 (VT-w-2), certificering 
volgens ISO 9712 en NEN-EN 473 is een pré. 

 Een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 

 Kennis en ervaring in de gangbare Microsoftpakketten zoals Word en Excel is een must. 

 Affiniteit met de apparatenbouw is een pré.  

 Kennis / ervaring hebben van de gangbare normering zoals Regels voor Toestellen onder 
Druk, EN13480, EN13445, ASME en EN1090 is een must. 

 De bereidheid tot reizen en met enige regelmaat te worden uitgezonden voor meerdere 
dagen. 

 
 
Persoonlijkheidscompetenties: 

 Resultaatgerichtheid 

 Besluitvaardigheid / Oordeelsvorming / Verantwoordelijkheid nemen 

 Betrouwbaarheid 

 Kwaliteitsgerichtheid 

 Klantgerichtheid 

 Overtuigingskracht 

 Stressbestendigheid 
 
 
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 richten aan Ruud Metsemakers Watch-hrm. 
 
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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