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Organisatie: 
 
Vermeer Eemhaven International is een in Rotterdam gevestigde apparatenbouwer. Het 
familiebedrijf is in 1955 opgericht en is inmiddels wereldwijd vertegenwoordigd  
in de olie & gas industrie. 
 
We zijn gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van warmtewisselaars, proces filtrage 
oplossingen, afsluiters, externe Process verwarmingssystemen en verlenen service en 
onderhoud aan deze apparaten op locatie bij de klant. 
 
Vermeer Eemhaven International is onderdeel van de VE Group . Een solide groep van 6 
bedrijven, allen internationaal actief in de olie & gas industrie. Met meer dan 65 jaar ervaring 
biedt de VE Groep one stop shop voor gerenommeerde oliemaatschappijen zoals de Shell, BP, 
Total, Exxon etc.   
 
We zijn een Rotterdams familiebedrijf, kenmerkend voor een informele werksfeer en technisch 
van hoog niveau. De niet lullen maar poetsen mentaliteit zit in ons bloed en werken als 1 team  
samen.  
 
“One company, one quality, one team” 
 
Plaats in de organisatie  
 
Werkzaam in de productiefaciliteit van Vermeer Eemhaven International, afdeling assemblage.  
 
Omschrijving van de werkzaamheden 
 
Als startende lasser wil je graag meer ervaring op doen met de verschillende processen.  
Voor het lassen en expanderen van de verbinding in de pijpplaat gebruikt Vermeer diverse 
geautomatiseerde oplossingen zoals: 

o MAUS MA-2501. Volledig geautomatiseerde lasrobot waarvan Vermeer er drie bezit 
o MAUS MA-Tig. Mobiele semi automatische lasrobot waarvan Vermeer er twee bezit 
o Polysoude ® semi automatische las machine, handbediend.  

 
Voor het bedienen en bewaken van de robots en het samenstellen van een warmtewisselaar 
krijg je een interne opleiding van ervaren collega’s. 
 
 
Wat vragen wij: 
 

o VBO Metaal (of relevante lascertificaten).  
o Bereid zijn om ook naast de standaard werkuren zich in te zetten 
o Hoge kwaliteit norm willen handhaven/ te ontwikkelen 
o Het kunnen lezen en beoordelen van tekeningen 
o Flexibel 
o Materiaalkennis 
o Teamspeler 
o Probleemoplossend vermogen 
o Resultaatgerichtheid 
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Aansturing: 
 
n.v.t. 
 
 
Omschrijving per kenmerk 
 
Kennis: 
 
Het lezen van general arrangements en productie tekeningen 
Materiaal kennis (Koolstofstaal, RVS, Duplex, Titaan, Hastelloy) 
Productiemiddelen (machinepark, gereedschappen e.d.)  
De van toepassingen zijnde procedures en richtlijnen 
Het gebruik van de PC  
Kennis van de Engelse taal is verreist  
 
Samengesteldheid 
Werkt aan de hand van procedures en richtlijnen.  
Houdt rekening met prioriteiten 
Werkt conform kwaliteitseisen en -normen.  
 
Verantwoordelijkheid 
Het op tijd opleveren van de werkzaamheden  
Veilig werken  
Het proactief signaleren van problemen en aandragen van oplossingen 
 
Contact  
Manager Operations, de Productiemanager, de Projectmanagers, Kwaliteitsdienst  
en collega’s in de productie. 
 
Uitdrukkingsvaardigheden 
Nederlands en Engels in woord en geschrift  
 
Leiding geven 
Niet van toepassing 
 
Arbeidsvoorwaarden 
 
Vermeer Eemhaven International is aangesloten bij de cao voor de Metalektro 
Onze medewerkers genieten een marktconforme salariëring  
Pensioenreglement van PME is van toepassing  
Wekelijkse arbeidsduur bedraagt 40 uur waarvan 38 uur conform dienstverband 
27 vakantiedagen  
13 ADV dagen  
 
Ben jij een technische duizendpoot. Ben je gemotiveerd en flexibel inzetbaar? Dan ben jij 
wellicht de collega die we zoeken. Stuur je C.V. met motivatie naar info@vermeereemhaven.nl 
 


