
 

 

 

 

 

 

 
CURRICULUM VITAE RANDOLPH EILERING 
 
Persoonlijke gegevens:  
 
Naam:   Randolph Reinier Eilering 
Adres:   Appelgaarde 32 
Woonplaats:  3225 GK te Hellevoetsluis 
Geboortedatum:  29-12-1988 te Rotterdam 
Telefoonnummer.: 06.82.27.80.22 
Handelsnaam:  Eilering Piping (eenmanszaak) 
KVK-nummer:  66.89.28.99 
E-mailadressen:  randolph@eileringpiping.nl   
    administratie@eileringpiping.nl  
    info@eileringpiping.nl  
Rijbewijs:   Ja, B (beschikkend over eigen vervoer) 
 
Persoonlijk profiel:  
 
Vakbekwame en ervaren pijpfitter, instrumentatiefitter, monteur en TIG-lasser in de 
metaaltechniek, waaronder in de machine- en/of apparatenbouw, installatietechniek, olie- en 
gasindustrie, voedingsmiddelenindustrie, (petro)chemie en aanverwante sectoren.  
 
Relevante werkervaring:  
 
Juni 2017 tot heden: Werkzaam als controlerend voor man bij Damen Shiprepair: 
Op dit project ben ik werkzaam als controlerend voorman en ben ik verantwoordelijk voor de 
controle van gemonteerd/ingebouwd leidingwerk. Hierbij dien ik de maatvoering en inbouwlengtes 
van het leidingwerk te controleren, maar ook het juist en passend monteren van diverse afsluiters 
onder gebruik van de voorgeschreven pakkingen, bouten en supporting.  
 
Maart – Mei 2017: Werkzaam als voorman project Lyon dell (i.o.v. J. de Jonge 
Mechanical B.V.) 
Gedurende een stop van drie maanden ben ik op dit project ingezet als leidinggevende voorman 
van een ploeg van 6 tot 12 monteurs c.q. pijpfitters, waarbij ik geheel verantwoordelijk ben 
geweest voor de aansturing, werkverdeling en materiaalzorg voor de onder mijn leiding vallende 
werkploeg. Gedurende dit project zijn afsluiters uitgewisseld, oude afsluiters getest en hergebruikt. 
Ook zijn stukken leidingwerk gerepareerd of gemodificeerd aan de hand van mijn instructies. 
Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de eindcontrole van alle uitgevoerde 
werkzaamheden, alsook voor het hydrotesten volgens knr, naast het controleren en handhaven 
van de regels op het gebied van veilig werken en het zorgdragen voor de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen van het onder mijn leiding vallend personeel. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sept. 2016 – Febr. 2017:  Werkzaam als ZZP’er voor Mobilas Lasprojecten B.V.  
Bij deze opdrachtgever was ik werkzaam als zelfstandig pijpfitter/monteur bij de aansluiting van 
leidingwerk aan een filterhuis van een tuinderij. Binnen dit project ben ik onder meer 
verantwoordelijk voor de prefabricage in de werkplaats van divers leidingwerk van verschillende 
diameters, alsook de montage van de prefab-leidingen op locatie. Daarnaast bestaan mijn 
werkzaamheden uit het maken van berekeningen met betrekking tot het leidingwerk volgens 
werktekening, maar ook op de werklocatie in verband met uit te voeren aanpassingen op verzoek 
van de opdrachtgever. Op de werklocatie wordt het leidingwerk door mij gemonteerd en waar 
nodig aangepast, waarbij ik ook verantwoordelijk ben voor de aansturing van overige daar 
werkzame pijpfitters, lassers en monteurs.  
 
Februari – Augustus 2016:  Werkzaam als Pijpfitter Industriële Montage bij Spa ik  
Binnen deze functie ben ik hoofdzakelijk verantwoordelijk geweest voor voorbereidende 
werkzaamheden aan divers leidingwerk, waaronder het uitvoeren van berekeningen en fabriceren 
van leidingstukken, het inbouwen van het prefab leidingwerk op locatie, het aansturen van 
pijpfitters, monteurs en lassers op locatie, montage van appendages, et cetera. 
 
Maart 2012 – Januari 2016: Pijpfitter buizen, pijpl eidingen bij Goflex  
Bij deze werkgever en bedrijfsschool heb ik het vak van pijpfitter buizen en pijpleidingen geleerd en 
ben ik in deze functie volledig verantwoordelijk geweest voor de prefabricage van divers 
leidingwerk van verschillende diameters en materialen voor verschillende projecten en 
opdrachtgevers. Hierdoor ben ik erg vakbekwaam geworden in het op maat snijden, slijpen en 
zagen van pijpen en pijpstukken, maar ook deze buigen in de gewenste vorm. Daarnaast heb ik 
me in deze functie ook bezig gehouden met werkzaamheden als lassen, solderen, boren, 
schroeven, verzekeren en dergelijke, waardoor ik ook goed kan ijzerwerken en monteren. 
 
Januari 2006 – April 2012: Montage- en productiemed ewerker bij verschillende 
werkgevers en uitzendorganisaties  
Gedurende de hiervoor genoemde periode ben ik werkzaam geweest bij verschillende werkgevers 
als hoofdzakelijk montage- en productiemedewerker, waardoor mijn interesse in de metaalindustrie 
enorm opgewekt werd en ik me realiseerde dat ik in betreffende branche werkzaam wilde blijven 
door uitbreiding van kennis en vaardigheden omtrent metaalwerkzaamheden. Vanwege deze wens 
ben ik uiteindelijk in maart 2012 bij een bedrijfsschool gaan werken, zoals hiervoor omschreven 
staat. 
 
Relevante opleidingen en/of cursussen:  
2007:  VCA-Basisveiligheid (Diploma behaald op 9 november 2007) 
2012:  Certificaat Verplaatsen van lasten (behaald op 27 juni 2012) 
2012 – 2014: Opleiding tot pijpbewerker CVV bij Bedrijfsschool Goflex, diploma behaald (2 juli 

2014) 
2014: Diploma Werken aan flensverbindingen (behaald op 10 april 2014) 
2014 : Opleiding TIG-lassen Niveau 1 (diploma behaald op 5 mei 2014) 
2015: Diploma Werken met onafhankelijke adembescherming (behaald op 25 april 

2015) 
2017: VCA-VOL (Diploma behaald op 23 mei 2017) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Competenties en vaardigheden:  
 
- Communicatief sterk, zowel op werkvloer- als hoger niveau; 
- Stressbestendig, zowel op uitvoerend als planmatig niveau; 
- Proactieve werkhouding en organisatorisch sterk; 
- Beschikkend over een uiterst klant-, service- alsook doelgerichte instelling; 
- Teambuilder die verantwoordelijkheid neemt en initiatieven toont; 
- Analyserend vermogen en omgevingsbewust; 
- Geen 9 tot 5 mentaliteit en gedreven; 
- Zelfstandig, maar ook goed functionerend in teamverband; 
 
 
 
Referenties en/of getuigschriften op aanvraag beschikbaar. 


