Gezocht
Cryogeen Tank Container Monteur

OVER DEZE FUNCTIE
Als cryogeen tankcontainer monteur bij DEMI Container Services bv maak je deel uit van een
internationaal gerespecteerde onderneming met een grote diversiteit van werkaanbod. De overdekte
werkplaats is ruim uitgerust met specifieke gereedschappen voor onderhoud aan tankcontainers en
trailers. In deze functie hou je je bezig met het repareren, modificeren, reviseren en het testen van
cryogene tank containers en trailers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken zoals:
lassen, zagen, boren, slijpen, ontroesten en het de- & monteren van afsluiters, revisie van afsluiters en
veiligheidsventielen, pakkingwerk, verven en stickerwerk etc.
TAKEN
• Onderhouden, testen en zelfstandig repareren van cryogene appendages van verschillende
typen cryogene tankcontainers en trailers op basis van werkinstructies.
• Het monteren en demonteren van flenzen, afsluiters e.d.
• Je voert al je werkzaamheden zorgvuldig uit, inachtnemend de vereiste veiligheid en
werkinstructies
FUNCTIE EISEN
• Werkervaring als cryogeen monteur
• RVS lasdiploma’s is een pré
• Je bent flexibel, nauwkeurig en leergierig
• Een collegiale instelling
• Teamspeler
• Een positieve en betrokken houding
OVER DEMI CONTAINER SERVICES BV
De afgelopen 20 jaar is DEMI gegroeid naar een gerenommeerd tankcontainer reparatie bedrijf met een
internationale erkenning. De groei van DEMI komt voort uit een familiebedrijf wat zich continue
ontwikkelt om de klanten tevreden te houden, waarbij kwaliteit en expertise centraal staan. Door een
fantastisch team is DEMI in staat om ieder type tankcontainer te behandelen met een snelle en
kwalitatieve oplevering.
WIJ BIEDEN
• Een marktconform salaris
• Opleidingsmogelijkheden
• Zelfstandige baan binnen een vernieuwend dynamisch familiebedrijf
• Uitdagende werkzaamheden in een moderne loods
Ben jij de persoon die wij zoeken? We zien je CV graag tegemoet!
Voor meer informatie over de vacature of de sollicitatie kun je telefonisch contact opnemen met Richard
de Jong (0186-605144) of e-mailen naar richard@demi.nl.

