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Wij zijn Leemberg
Altijd no-nonsense service
voor industrie | offshore | scheepvaart

INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Vacature
1e Pijpfitter



INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Wij zijn Leemberg
Wij zijn in ontwikkeling. Wil jij bijdragen aan de 
ontwikkeling van ons bedrijf? Wil jij jezelf in elk 
opzicht verbeteren? Dan zoeken we jou!

Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV is een middelgroot en groeiend productiebedrijf in 

Zwijndrecht met ongeveer 150 werknemers op het gebied van leidingsystemen en apparatenbouw dat 

werkt voor gerenommeerde klanten in de markten industrie, scheepvaart en offshore. 

Een klantgerichte werkwijze, enthousiaste vakmensen en meer dan 50 jaar ervaring in genoemde 

markten zorgt er voor dat Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV een imago heeft verworven van 

een betrouwbare onderneming/partner die met uitstekende producten, diensten en een goede service 

inspeelt op de wensen van haar (internationale) klanten. Dit alles met een hoge mate van zorg voor 

kwaliteit en veiligheid. 

Leemberg verzorgt projecten voor nieuwbouw of vervanging/reparatie van € 10.000,- tot € 8-10 

miljoen. Naast verschillende fabricage-afdelingen op onze hoofdvestiging in Zwijndrecht, werken wij op 

verschillende locaties in binnen- en buitenland: in fabrieken, op schepen, in de off-shore. Bij ons is nooit 

een dag hetzelfde. Er wordt gewerkt in een informele en collegiale sfeer waar samenwerking belangrijk is. 

Wij zijn een allround dienstverlener (nationaal en internationaal) en beheersen en combineren het totale 

traject van ontwerp/engineering, fabricage, installatie, in bedrijf stellen en  onderhoud/service. Wij staan 

bekend als een betrouwbare werkgever met uitstekende arbeidsvoorwaarden waar aandacht is voor het 

collectief maar zeker ook voor het individu. 
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INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Wij hebben per direct plaats voor een

1e pijpfitter
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Opleidings- en ervaringseisen
n  MBO Pijpenbewerken/ pijpfitter -niveau 2 of 3 of enkele jaren werkervaring in de  functie van 1e  pijpfitter
n  Basis van diverse lastechnieken om zelfstandig te kunnen hechten
n  Minimaal VCA basis  
n  Bij voorkeur in bezit van SOG training Werken aan Flenzen, Veilig Hijsen of bereidt dit te behalen
n  Werkervaring: zelfstandig van tekening /iso/ kunnen werken en/of inmeten van  leidingwerk
n  Rijbewijs B en eigen vervoer

Ontwikkeling
Bij Leemberg krijg je de mogelijkheid tot het volgen van trainingen of opleidingen.  De kans om je breder 
te ontwikkelen of verder te specialiseren waardoor je bekend blijft met de laatste technische innovaties. 
Hierdoor kan je jouw werkzaamheden veilig en op de juiste manier uitvoeren om aan de kwaliteitseisen 
te voldoen van onze opdrachtgevers.

Werklocaties
Je voert werkzaamheden uit in onze innovatieve productiehal, aan boord van schepen, de industrie en 
voedingsmiddelen fabrieken. Vanzelfsprekend proberen wij rekening te houden met jouw specifieke 
wensen en ontwikkelingspunten.

Wil jij met ons meegroeien en jezelf verbeteren in elk opzicht ?
Mail jouw sollicitatiebrief en/of cv naar onze HR Manager Michel van ’t Hof: m.vanthof@leemberg.nl of 
solliciteer via het contactformulier op onze website: www.leemberg.nl/vacatures. Bij vragen kan je ook 
direct contact met hem opnemen 078-6771166 of dmv een whatsappbericht naar 0648139839


