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

INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Vacature
Ervaren QC Manager



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 !
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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. 



INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Wij hebben per direct plaats voor een

ervaren QC Manager
De QC Manager is verantwoordelijk voor de Quality Control functie van Leemberg Pijpleidingen en 

Apparatenbouw BV, waarbij op een goede manier aan alle vereisten van klanten en andere instanties 

voldaan wordt bij de uitvoering en oplevering van projecten en werken. Afhankelijk van de (toekomstige)

werkdruk verwachten wij dat de QC functie voor Leemberg door 1 à 2 personen, en naar de toekomst toe 

evt. meer, ingevuld dient te gaan worden, een assistent hiervoor is reeds in opleiding. 

Naast de QC Manager heeft Leemberg ook een HSEQ Manager in dienst die o.a. verschillende 

kwaliteitsaudits (ISO, VCA-P etc.) begeleidt. De QC Manager rapporteert hiërarchisch aan de directie en 

functioneel aan het Hoofd Bedrijfsbureau. 
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Taken/verantwoordelijkheden

n  Managen en uitvoeren, waar nodig met extra medewerkers, van alle benodigde QC werkzaamheden.
n  Uitvoering geven aan de benodigde QC werkzaamheden ten behoeve van de (grotere) projecten voor 

klanten.
n  Leiding geven aan en coördineren van mogelijke medewerkers en werkzaamheden voor de QC functie 

en aansturen van Leemberg medewerkers op gebied van QC (functioneel) Review JV 8-9-2021 .
n  Verzorgen van WPS’n, LMK’s, LK’s, aanvragen NDO onderzoeken, visuele lasinspecties (op locatie/fabriek)
n  Waar nodig kwaliteitscontrole bij werkzaamheden/opleveringen (lastechnisch, maatvoering, evt.

oplevering subcontracting constructie, isolatie, schilderwerk, etc.) en/of met andere instanties/NOBO’s 

(DNV, Lloyds etc.) of de QC afdeling van de klant.
n  Waar relevant verzorgen van een Plan van aanpak QC voor projecten, o.a. Test inspectie plan (TIP) etc.
n  Verzorgen diverse project-administratieve/registratie werkzaamheden m.b.v. het bedrijfsbureau, LISL’s, 

3.1/3.2 certificaten, persverklaringen, rapportages (NDO/inspecties, maat etc.), fabricageboeken, overige 

documenten etc.
n  Mogelijke uitvoerende werkzaamheden (hermarkering buis/fitting, opwaarderen materiaalcertificaten 

3.1/3.2, persingen/NDO’s begeleiden, wanddiktemetingen etc.) 
n  Verder vormgeven van het QC beleid in de toekomst (QC al op een goed niveau aanwezig).
n  Ondersteuning en advisering m.b.t. scholing van lassers (m.b.t. lasprocessen) etc.
n  Opstellen waar nodig van QC procedures voor een adequate uitvoering van het QC beleid.
n  Betreft werk op kantoor en op locatie bij klanten/in de fabriek.
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Profiel

n  Relevante ervaring als QC Manager/Senior medewerker QC (min. ±5-10 jaar), o.a. in Piping en/of 

Apparatenbouw
n  Minimaal HBO opleiding of vergelijkbaar niveau, aangevuld met functiegerichte opleidingen 
n  In bezit van IWT diploma en VT-W Level-2
n  Technisch inzicht en vakkundig op gebied van de relevante gangbare technieken, lasprocessen, 

materialen, normen/standaarden
n  Thuis zijn in de markten industrie, nieuwbouw/reparatie en bij voorkeur ook scheepsbouw/offshore  
n  Goede leidinggevende, coördinerende en inspectie-capaciteiten
n  Zelfstandig, flexibel, oplossend vermogen, accuraat
n  Stressbestendig, resultaatgericht, proactieve houding
n  Goede communicatieve vaardigheden, persoonlijke presentatie 
n  Goede beheersing Nederlands/Engels, klantgericht
n  Betrouwbaar, loyaal 

Heb jij zin om met ons mee te groeien?

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 


