Je carrière op stoom?
Gielissen Technische Bedrijven B.V. is een technisch onderhoudsbedrijf op het gebied van o.a. stoom- en
heetwaterketels, leidingwerken en ontijzering filters. Het bedrijf heeft een passie voor stoom, of het nu om
nieuwe apparatuur, onderhoud of inspectie van stoominstallaties gaat. Om ons technisch team hierin te
versterken zijn wij op zoek naar een allround pijpfitter.
Heb je een passie voor techniek en vind je het leuk om in een dynamisch bedrijf te werken, dan zijn wij
misschien op zoek naar jou.

Om ons team te versterken zijn wij op korte termijn op zoek naar de volgende medewerk(st)er:

PIJPFITTER
FULL-TIME
Je kan zelfstandig leidingwerk samenbouwen en/of ombouwen. Inmeten, vermaken en monteren van leidingen
is voor jou geen probleem. Je levert goed fitwerk aan de hand van de isometrische tekeningen en
werkopdrachten. Je hebt materiaal kennis van o.a. Staal en RVS. Je kan zowel groot als klein leidingwerk fitten
en hebt ervaring met dik en dunwandig leidingwerk. Het prefabriceren van pijpconstructies aan de hand van
werk- en/of isometrische tekeningen.
Als fitter tubing / piping voldoe jij aan onderstaand functieprofiel:










je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding LBO of VMBO metaalbewerking, opleiding pijpfitter
(VMBO) niveau II (niveau III is een pré);
je hebt meerdere jaren werkervaring als fitter;
je kunt ISO tekening lezen en beschikt over gedegen materiaalkennis;
je bent in het bezit van een geldig VCA certificaat;
je bent fysiek gezond i.v.m. klimmen, klauteren en kruipen;
je bent flexibel inzetbaar en hebt geen 9-5 mentaliteit;
Je hebt een passie voor de technische branche;
je hebt een flexibele werkhouding;
je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Je krijgt een interessante en verantwoordelijke functie binnen een zeer professionele en dynamische
werkomgeving. Wij bieden een prettige werksfeer met een team van collega’s, een goed salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse in deze baan? Stuur dan binnen 14 dagen je uitgebreide CV via de post of
via de mail naar:
Gielissen Technische Bedrijven B.V.
De Run 5419
5504 DG VELDHOVEN
T.a.v. Ellen de Leeuw
e.deleeuw@gielissenbv.nl

