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Voor Raak Installatiebouw zoeken wij een pijpfitter die een belangrijke rol speelt aan het begin van 
het productieproces van onze gasinstallaties. 
 
Samen met 6 collega fitters, lassers en bouwers ben je verantwoordelijk voor een vloeiend verloop 
van het productieproces. Op jouw eigen werkplek vermaak, monteer en meet jij leidingen aan de 
hand van productietekeningen en werkopdrachten. Verder zullen jouw dagelijkse werkzaamheden 
bestaan uit het: 

- Lezen en controleren van productietekeningen 
- Op maat zagen van buizen, aanschuinen en aanhechten van materialen volgens geldende 

WPS 
- Positioneren van lassokken volgens de productietekeningen 
- Noteren van certificaatnummers van gebruikte materialen per project 

 
Over de werkgever 
Raak Installatiebouw is sinds 1967 actief in de aardgasindustrie en produceert en levert  aardgas 
meet- en regelstations aan energiebedrijven en industrieën. Wij ontwerpen en bouwen deze gas 
meet- en regelstations op onze 3 locaties in Hoogeveen. Je komt te werken in een familiebedrijf met 
een informele sfeer waar hard werken wordt afgewisseld met gezelligheid. 
 
Jouw achtergrond 
Je beschikt over technisch ruimtelijk inzicht en hebt ervaring met het lezen van productietekeningen. 
Ook heb jij oog voor detail en is het belangrijk dat je georganiseerd te werk gaat en zorgt voor een 
opgeruimde en nette werkomgeving. Verder vragen wij: 

- Een technische Mbo-opleiding niveau 3  
- Basiskennis van lastechniek 
- Enige ervaring in het werken met pijpleidingen in de industriële installatietechniek is een pré 
- In het bezit van VCA of bereid deze te halen 
- Fysiek sterk genoeg om met de materialen en machines te kunnen werken 

 
Wat bieden wij 
Bij Raak Installatiebouw bieden wij je de mogelijkheid om te groeien en jezelf te ontwikkelen. 
Vanzelfsprekend bieden wij jou als pijpfitter een marktconform salaris en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Hierbij kun je rekenen op: 

- Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract  
- Een salaris conform CAO klein metaal en afhankelijk van leeftijd en ervaring 
- 25 vakantiedagen per jaar en 8% vakantiegeld 
- 13 ADV dagen 

Wil jij meer weten of solliciteren? Neem dan contact met ons op via Chantal Raak,  
e-mail: c.raak@raakinstallatiebouw.nl 
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