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INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Vacature
Medewerker
Gereedschapsbeheer

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



INDUSTRY OFFSHORE MARINE ENGINEERING

Medewerker
Gereedschapsbeheer
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Taken/verantwoordelijkheden

n  Je valt onder de dagelijkse leiding van de productieleider / assistent manager productie
n  Je verplaats alle binnenkomende en uitgaande goederen m.b.v. de heftruck
n  Daarnaast hou je de voorraad van producten up-to-date
n  Bovendien verzamel je artikelen a.d.h.v. een paklijst
n  Verder zal je veel bezig zijn met het keuren van elektronische apparatuur;Certificaat NEN 3140/

keurmeester gereedschappen/ arbeidsmiddelen
n  gereed maken van gereedschappen voor montage projecten
n  In nemen nakijken en keuren van de gereedschappen 
n  Jaarlijkse keuringen van gereedschappen op onze vaste bouwlocaties
n  Het verwerken van voorraadbeheer en keuring data van de gereedschappen in ons gereedschap

beheersysteem
n  Het op orde houden van het gereedschap magazijn, in en uitgaand materieel

Functie eisen

n  Je hebt enkele jaren ervaring als gereedschapsbeheerder / keurmeester
n  Daarnaast ben je in het bezit van een geldig rijbewijs en een heftruckcertificaat
n  Natuurlijk heb jij je VCA diploma in de pocket!
n  Je denkt mee in verbeteringen om op een efficiënte manier te kunnen werken
n  Je bent flexibel als er soms buiten de reguliere werktijd inzet wordt gevraagd 

Wil jij met ons meegroeien en jezelf verbeteren in elke 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 opnemen met Michel van ’t Hof, telefonisch of via whatsapp 06-48139839.
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Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw BV is een middelgroot en groeiend maak/projectbedrijf in 

Zwijndrecht met ongeveer 150 werknemers (eigen en inhuur) op het gebied van leidingsystemen en 

apparatenbouw dat werkt voor gerenommeerde/bekende bedrijven in de markten industrie, duurzame 

energie, 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 5.000,- 

tot 8-10 miljoen euro. 

Naast verschillende Fabricage afdelingen beschikt Leemberg o.a. over een aantal Project Managers, 

een QC afdeling, een HSEQ/Safety Manager en afdelingen Bedrijfsbureau/Werkvoorbereiding, 

Project Controlling/Administratie, Sales/Calculatie, Engineering en HR. Er wordt gewerkt in een 

informele en collegiale sfeer waar samenwerking en goed omgaan met elkaar belangrijk is. 

Leemberg staat zowel nationaal als internationaal bekend als een allround dienstverlener en 

beheerst en combineert het totale traject van ontwerp/engineering, fabricage, installatie, in bedrijf 

stellen en onderhoud/service. Zie ook www.leemberg.nl en www.linkedin.com.


