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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 buitendienst van Vermeer Eemhaven International, afdeling services.  
 
Omschrijving van de werkzaamheden 
 
Als service engineer ben voer je onderhoudswerkzaamheden uit aan voorgenoemde apparaten 
op locatie in de raffinage en chemische fabrieken van de eindklant. Het onderhoud wordt 
voornamelijk uitgevoerd tijdens de Turnarounds echter gedurende het gehele jaar voer je 
tevens noodreparaties uit.  
 
Indien er geen werkzaamheden zijn ingepland in de buitendienst dan ben je werkzaam in de 
fabriek van Vermeer Eemhaven International en maak je onderdeel uit van het productie 
team.  
 
Wat vragen wij: 
 

o M/V 
o Heeft minimaal 3-5 jaar werkervaring als mechanisch monteur 
o Heeft eigen vervoer 
o Heeft ervaring met apparaten onder druk 
o Is representatief en is het visitekaartje van onze organisatie 
o Hij is communicatief vaardig dus signaleert extra werkzaamheden die hij bespreekt 

met projectmanagement en de contractor eindklant 
o Neemt een specialisme met zich mee, bijvoorbeeld niv. 3-4 Mig Mag / Tig / 6G met 

geldige lascertificaten op minimaal RVS of hoger 
een ander voorbeeld is een mechanisch monteur: sleutelen, torquen, uitbouwen en 
opnieuw inbouwen van apparaten 

o In overleg 24/7 oproepbaar 
o Werken in weekenden, vakantieperiodes, incidenteel in het buitenland 
o Tijdens TA tijd voltijd inzetbaar  
o Zelfstandig in werk en oplossend vermogen 
o Levert onder leiding van productiemanager urenadministratie en verbruik materialen 

op aan projectmanagement 
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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 (services) is aangesloten bij de cao voor de kleinmetaal 
Onze medewerkers genieten een marktconforme salariëring  
Pensioenreglement van de kleinmetaal is van toepassing  
Wekelijkse arbeidsduur bedraagt 40 uur waarvan 38 uur conform dienstverband 
 
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 
 


