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Het hoofddoel van het interventiecentrum in Sint-Pieters-Leeuw is de continuïteit van het 

aardgasnet te verzekeren. Hiervoor staan onze teams 24u/24 paraat om geplande of onvoorziene 

interventies op de vervoersinstallatie uit te voeren. Daarnaast staan zij ook in voor het aanpassen, 

het herstellen en het bouwen van gastransportinstallaties. 

 

Voor ons interventiecentrum in Sint-Pieters-Leeuw zijn we op zoek naar een (m/v/x) 

 

 

Lasser - Buizenfitter (Ref. 20030a) 
 

 

 

 

• Je staat in voor las- en buizenfitwerken in het lasatelier en op werven over gans 

België. Deze voer je uit onder leiding van brigadiers, werf- of 

werkplaatsverantwoordelijken. De verplaatsingen naar de werven gebeuren 

vanuit de stelplaats in Ninove of vanuit het interventiecentrum in Sint-Pieters-

Leeuw; 

• Om de nodige lasserskwalificaties tot fotolasser te behalen krijg je in het lasatelier 

opleiding en ondersteuning van ervaren lassers. Je leert de verschillende 

lasprocessen beheersen, nl. elektrodelassen, TIG lassen en halfautaumaat lassen; 

• In eerste instantie voer je deze werkzaamheden uit in het lasatelier, om na het 

opbouwen van de nodige ervaring over te gaan tot de uitvoering in 

werfomstandigheden; 

• In het lasatelier en op de werven voer je prefab laswerken uit, aangevuld met fit- 

en montagewerken onder leiding van brigadiers, werf- of 

werkplaatsverantwoordelijken. 

 

 

 

 

Om te slagen in deze job, heb je:  

• een technisch A2 diploma, bij voorkeur lassen, of gelijkwaardig door ervaring; 

• ervaring in het lassen met beklede elektroden.  

• ervaring in andere lasprocessen (TIG en halfautomaatlassen) is een plus.  

• ervaring in het fitten, montage van buisconstructies en het lezen van plannen is 

eveneens een plus; 

• een grote verantwoordelijkheidszin, ben je een teamspeler en werk je veilig en 

resultaatgericht; 

• een vlotte beheersing van het Nederlands en heb je voldoende kennis van het 

Frans; 

 

Verder vraagt deze functie om: 

• dat je op termijn, openstaat om in een wacht en permanentierol opgenomen te 

worden. 

• Dat je  binnen een straal van 60 km rond het interventiecentrum in Sint-Pieters-

Leeuw woont; 

• een rijbewijs B en een eigen voertuig. 
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• Solliciteer online via de Interne Loopbaansectie 

• Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Patricia Jambé(+32 

(0)2 282 29 45). 

 

 

 

 
•    Type contract: Contract onbepaalde duur  

• Type functie: Statutair 

Solliciter

en 

Bijkomende 

info  

https://fluxyssa.taleo.net/careersection/flxint/jobdetail.ftl?lang=nl&src=CWS-10141&job=22030

