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Niet Destructief Onderzoeker - NDO’er (MN)
MISTRAS Group Belgie levert services voor lnspectie & Niet Destructief Dnderzoek. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van complete oplossingen naar klanten waarbij vaak geavanceerde technieken worden ingezet maar de
conventionele NDO technieken zeker niet uit het oog worden verloren.
MISTRAS is een beursgenoteerd bedrijf in New York, en telt wereldwijd bijna 5.000 medewerkers waarvan ca. 1.500 in
Europa gespreid over meer dan 25 kantoren met een jaarlijkse groei van meer dan 25%. In de Benelux werken we met
een team van een 100-tal medewerkers vanuit een drietal kantoren.
Wij zijn voor deze functie op zoek naar enthousiaste ervaren niet-destructief onderzoekers (NDO’ers) met één of meerdere
NDO certificaten. Werk jij graag op verschillende locaties met veel afwisseling, dan is dit de job voor jou!
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Wij zijn voor deze functie op zoek naar enthousiaste ervaren niet-destructief onderzoekers (NDO’ers) met één of
meerdere NDO certificaten. Werk jij graag op verschillende locaties met veel afwisseling, dan is dit de job voor jou! Bezit
jij één of meerdere certificaten van onderstaande inspectietechnieken:
Ultrasoon onderzoek
Röntgen onderzoek
Penetrant onderzoek
Magnetisch onderzoek
Filmlezen
Visueel onderzoek
Wervelstroomonderzoek
Indien je nog niet alle levels behaald hebt, ga je in training om ook certificaten te behalen voor één of meerdere van de
bovengenoemde, of ook andere geavanceerde, NDO-technieken.
JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
Het uitvoeren van Niet-Destructief Onderzoek
Het onderhouden van contacten met potentiële en vaste opdrachtgevers
Het verzorgen van de administratieve afwikkeling van opdrachten
FUNCTIE-EISEN
Je beschikt minstens over een TSO-diploma of een ASO-diploma met interesse voor (las)techniek
Je beschikt over één of meerdere NDO certificaten (EN473/ISO9712)
Werkervaring binnen de technische / metaal wereld is een pluspunt
In bezit van een geldig rijbewijs B, ADR klasse 7 is meegenomen maar geen must
Flexibiliteit om onregelmatig te willen en kunnen werken
Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Je houdt van een uitdaging
Je beschikt over oplossend vermogen, daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent communicatief vaardig en straalt enthousiasme uit
Wij bieden
Een bovengemiddeld salaris met een teken bonus bij aanvang van minstens 350 €uro dewelke kan oplopen tot € 1.000
Bedrijfswagen
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie
Ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden
Ligt je hart in techniek en will je graag werken in een succesvol groeiend team? Stuur dan je sollicitatie/motivatie, met CV,
per e-mail naar: info@mistrasgroup.be
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