Teamleider Pijpfitterij
Niron Staal Amsterdam

Vacature
Als Teamleider pijpfitterij geef je functioneel leiding aan de productie van de pijpfitterij, je
maakt planningen en bewaakt de voortgang van de onder jouw leiding uitgevoerde
werkzaamheden. Samen met de Projectmanagers en de Coördinator Scheepsbouw beslis je
over de benodigde manpower, resources en doorlooptijd bij nieuw op te starten
werkzaamheden. Je draag zorg voor een efficiënte wijze van werken door middel van een
optimale verdeling van taken over de medewerkers, tevens stimuleer en motiveer je jouw
medewerkers. Je rapporteert over mogelijke aanpassingen, aanvullingen c.q. wijzigingen van
de onderhanden werkzaamheden aan de Project Managers en informeert de Project
Coördinator Scheepsbouw.
Taken:
▪ Controleren van de werkzaamheden op de gestelde kwaliteitsnormen d.m.v. visuele
inspecties.
▪ Melden van afwijkingen middels N.C.R.’S.
▪ Het houden van Toolbox meetings met betrekking tot specifieke onderwerpen.
▪ Je draagt zorg voor de veiligheid en houdt hierop toezicht.
▪ Vakinhoudelijk aansturen, begeleiden en coachen van jou mensen en, waar nodig,
ondersteunen bij de uitvoering en het aandragen van oplossingen bij complexe
werkzaamheden.

Wat doe je?
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Wat bieden wij?
▪ Goede salariëring en secundaire voorwaarden
▪ Fulltime dienstverband
▪ Ruime ontwikkelingsmogelijkheden
▪ Werken in een bijzondere en internationale omgeving waarbij saamhorigheid hoog in
het vaandel staan
▪ Geen dag is hetzelfde, afwisselend werk, leuke collega’s en een goede dosis humor
▪ Meewerken aan vernieuwing, waarbij alle ideeën welkom zijn
▪ Avond en weekend toeslagen
Wat is vereist?
▪ Ervaring in de scheepsreparatie
▪ MBO werk -en denkniveau
▪ Beheersen van de Engelse taal
▪ Klantgericht, flexibel, kwaliteitsbewust, stressbestendig en communicatief vaardig
▪ Je hebt leidinggevende ervaring en bent in staat om collega’s te coachen en te
enthousiasmeren
▪ Ervaring op las gebied, bijvoorbeeld met visuele inspecties, is een pre
▪ Je bent een doorzetter en resultaatgericht
▪ Iemand met zowel hart voor de zaak als voor zijn mensen
Werken bij Niron Staal
Niron Staal Amsterdam is een gespecialiseerd staalbouw-, verspanings- en pijpleiding bedrijf
gevestigd op het terrein van zuster bedrijf Damen Shiprepair Amsterdam
De combinatie van staalbouw met in-huis verspanings- en pijpleiding installatie stelt Niron
Staal in staat om grootschalige (zware) constructie werkzaamheden en discipline
overschrijdende projecten uit te voeren. Niron Staal beschikt over het hoogste niveau van
expertise en kennis op het gebied van de offshore markt, maritieme scheepsreparatie en
nieuwbouw. Met een totale oppervlakte van 1500 m2 is Niron Staal geschikt voor elk type
project.
De pijpfitterij binnen Niron bestaat ruim 5 jaar en heeft inmiddels vele mooie projecten
opgeleverd. De afdeling heeft net als de rest van de organisatie een echte hands-on
mentaliteit, korte communicatie lijnen en biedt haar medewerkers een grote mate van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Contact
Stel je vragen of solliciteer direct via marijke.verhulst@damen.com, +31 (0)6 10466019
Marijke Verhulst, HR Manager Niron Staal Amsterdam.

