
 

 

 

Al ruim 130 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en heeft het een eigen 
zeilmakerij. Sinds 1883 leveren wij hijsmiddelen op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, 
industrie, transport, offshore en windenergie, scheepsbouw en de landbouw. Keuring en 
inspectie van hijsmiddelen is een vast onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een 
familiebedrijf, heeft van oudsher een landelijke dekking en is sterk groeiende. We zijn volop in 
ontwikkeling en om alle kansen optimaal te benutten zijn wij op zoek naar een: 
 

TUIGER 
ter uitbreiding van KWINT Offshore te Rotterdam 

De functie: 
Als Tuiger bij KWINT Offshore voer je volgens planning en volgens de geldende 
werkinstructies en normen diverse soorten productie-, reparatie- en onderhoudswerk aan 
laad- en losgerei en hijs- en hefmaterialen uit .  
 
Je taken zullen o.a. zijn: 

� Het uitvoeren van productie-, reparatie- en onderhoudswerk volgens de geldende 
procedures en werkinstructies 

� Het verwerken van staalkabels, kettingwerk en touwwerk en aanverwanten 
werkzaamheden 

� Spoelwerkzaamheden 
� Het bedienen van de benodigde machines volgens de richtlijnen en 

veiligheidsnormen 
�  

Wat vragen we van je? 

� 2 jaar relevante werkervaring (pré) 
� In bezit van VCA 
� Rijbewijs B 
� Goede beheersing Nederlandse/Engelse taal 
� Is bereid tot het volgen van opleidingen / cursussen 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden veelzijdigheid, doorgroeimogelijkheden, scholing en opleiding. We zijn een 
dynamisch bedrijf dat continu in beweging is. We kennen een prettige werksfeer en een open 
cultuur. Wij bieden een fulltime functie, waarbij je flexibel bent in de te verrichten 
werkzaamheden, werktijden en locaties. We bieden een contract voor bepaalde tijd met kans 
op een contract voor onbepaalde tijd, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
volgens de SZS-cao.. 
 
Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar 
jobs@kwintgroep.nl t.a.v. Yvonne Veenma 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met KWINT Offshore B.V. en 
vragen naar Timo van Gils 010-303 67 13. 


