Pijpfitter (assistent ploegleider)
Wiese Europe is een snelgroeiend bedrijf uit Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) dat laad- en lossystemen
voor chemische vloeistoffen en gassen produceert en herstelt, en dit voor de(petro)chemische en
voedingssector in binnen- en buitenland. Met een bedrijfsoppervlakte van 10.000 m² produceren
wij voor bedrijven wereldwijd zoals Total, BASF, Bayer, Barry Callebaut en Cargill. Een modern
bedrijf met een boeiende toekomst in je eigen regio!
Momenteel kijken we uit naar (m/v):

Jouw taken
Je werkt mee aan nieuwbouwprojecten waarbij je onze ontwerpen voorbereid voor onze lassers in
de werkplaats aan de hand van vooropgestelde lasprocedures.
Concreet ben je verantwoordelijk voor het volgende:
- Bewerken van piping, bochten, flenzen, …
o Op maat maken
o Stukken voorzien van een laskant
- Invullen van het lasplan (smeltnummers, bestelbonnummers, namen van de uitvoerende
lassers per las)
- Communicatie met de monteurs en indien nodig reeds stukken op voorhand monteren
zodat er bepaalde technische aspecten getest kunnen worden
- Ondersteunen van de ploegleider van de lassers met mogelijkheid tot het doorgroeien
naar een leidinggevende positie
- Mee overzicht behouden over de status van verschillende projecten

Jouw profiel







Je bent zelfstandig en kan nauwkeurig werken
Je bent bereid papierwerk uit te voeren
Je bent enthousiast en positief ingesteld
Je bent leergierig
Je bent een teamplayer
Je hebt een mechanische achtergrond
o Je kan een isometrische tekening lezen en interpreteren
o Je hebt kennis van materialen en bijbehorende normeringen
o Je hebt kennis van plaatverbindingen
o Je hebt kennis van lasprocedures

Ons aanbod
Wij bieden je een competitief loon, een toffe job waar je trots kan zijn op je bijdrage binnen de
organisatie, een fijne werksfeer en veel nieuwe contacten.
Je krijgt de kans om de nodige opleidingen te volgen en je vak op een professionele manier uit te
oefenen.
Wij zijn een bedrijf in volle expansie, ook op internationaal vlak, en hier kan jij met de nodige
motivatie en enthousiasme toe bijdragen.

Belangstelling voor deze vacature?
Stuur dan een mail met je cv en motivatiebrief naar ejacobs@wiese-europe.com en we
contacteren je zo snel mogelijk voor een gesprek.
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