
 
 

Ben je klaar om je carrière een boost te geven? 
Werken bij Ansaldo betekent werken in een positieve werksfeer met goede arbeidsomstandigheden. 

Wij bieden een duurzame loopbaan met oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling, en waarin groei 
mogelijk is binnen de verschillende disciplines van de organisatie. We stemmen de behoeften van de 

organisatie en de wensen van de medewerker zoveel mogelijk op elkaar af. Interne en externe 
opleidingen kunnen hier onderdeel van zijn en iedere medewerker beschikt hiervoor over een jaarlijks 

opleidingsbudget. 
 

Ansaldo Thomassen heeft een collegiale werksfeer waar collega's elkaar helpen en uitdagen. Samen 
werken we aan de organisatiedoelen en waar nodig zijn we flexibel in onze inspanningen om onze 

klant tevreden te stellen. 
 

Ansaldo Thomassen is klaar voor de toekomst en speelt een belangrijke rol in de energietransitie, 
door samen te werken met zakenpartners die zich volledig toeleggen op het leveren van retrofits voor 

hoge waterstofgasturbines in de zeer nabije toekomst. Wilt jij deel uitmaken van deze transitie? 

 
Vacature NDT-Inspector 

 
1. Doel van de functie 

• Het verzamelen van data en correct meten om zodoende de conditie van gas turbine 
onderdelen te bepalen. 

 
2. Primaire verantwoordelijkheden 

• Uitvoeren van inspecties aan gas turbine onderdelen 

• Verantwoording dragen voor de inhoudelijke kwaliteit van rapportages 
 
3. Specifieke taakkenmerken 

• Verrichten van scheuronderzoek en inspecties en onderdelen op visueel en dimensioneel vlak 
en met behulp van scheuronderzoek 

• Maken van inspectie rapportages in de Engelse taal 

• Assisteren bij montage/demontage werkzaamheden 
 
4. Competenties 
 
a) Opleidingsniveau 

• MBO of LBO – plus niveau (WTB, AOT of Lucht- en Ruimtevaarttechniek) 

• NDO- training level 2 zowel penetrant, magnetisch, ultrasoon als eddy-current 

• Ervaring met phased array is een pre 
 
b) Training & taalvaardigheid 

• Nederlands en Engels: uitstekende taalvaardigheden (in zowel woord als geschrift) 
 
c) Ervaring(en) 

• Ervaring in het uitvoeren van inspecties ( visueel, dimensionaal en scheuronderzoek) 

• Ervaring met CMM meetmachines is een pre 
 
d) Persoonlijke vaardigheden 

• Communicatief vaardig 

• Hoge mate van zelfstandigheid 

• Resultaatgericht 

• Flexibiliteit & aanpassingsvermogen 

• Technisch inzicht 

• Computervaardig (bekend met de diverse office applicaties) 

• Bereidheid tot het werken op locatie en in ploegendienst indien nodig 

 
 



 
 
5. Plaats binnen de organisatie 
De functie maakt onderdeel uit van de Repair Group en rapporteert functioneel aan de Supervisor 
Inspection en hiërarchisch aan de Manager Repair. 


