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PLACID INTERNATIONAL OIL. LTD.

A company Involved in the exploratlon and prodtiction of oil
and gas in north.west Europe is looking for an exploration

GEOI OGlSr
with at least 8 vears exoerienc€ ln lh€ oil business and
€xperl6nc€d

OEOPHYSTClsil
wilh sound knowledge of ih€ acquisilion and processing of
marine seismic data. Good interpreiaiiona abilities will be
required.

Ths successful candidates will be working in Placid's office
in The Hague, Salaries will be commensurale with age and
experlence and will include various bsneflts such as .etire-
menl/medlcal and insurance plans,

Please dlr€ct application (which will be held in strictest confidence)to
Mr. J. A. van Hoeflaken, Exploration Manager, Placid Internationat Oit,
Ltd., P.o. Box 1'1727,2502AS The Hague, tet.070.81 45 8r.

^l
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PETROLAND B.V.
GROEP ELF AQUITAINE
Aardgas- en aardolie opsporings- en winnings.
maalschappij in Nederland en op het Continsntale Plat

zoskt voor haar Aldellng Opsrations

ilJrBouwl(uililG IItGEilEUR
(Pstroleum Enginoer)

die na een inwerkperiode een verantwoordelijke functie dieni te gaan
ve ullen bij de uitvoering van de boor en produkiiewerkzaamheden
onshoreen offshore,
Le6fliidsindlcatie 25lot 30 iaar-
6en

RESERU(|IR IlIGElIIEUR
Hiervoorkomt in aanmerkingeen universilair geschoolde Geofysicusof
een Mijnbouwkundig Ingenieur (specialisalie Geolysica), met belang-
stelling voor rese.voi. berekeningen.
Leeftiidsindicatie 25 tot 30laar.
een

WEtt SERUIGE SUPERUISOR
voor de voorbereiding en uitvoering van completion, well'tesf, work.
over-programma's, onshore en off shore.
Gegadigden dienen tenminste een hogere lechnische beroepsopleiding
(H.T.S. b.v.) te hebben genolen, alsmede over ervaring te beschikken in
bovenvermelde werkzaamheden.
Leeftiidsindical ie 30 tot 40jaar.

Blnnen de Afdeling Exploratie is een vacatute vool

GEOFYSIGUS
HieNoor komt in aanmerking een lJniversitalr geschoolde Geofysicus
mel ervanng.
Kandidaten dienen bij voorkeur over enige k€nnls van de Franse taal te
beschikken.
Goede honorering. Ook de secundaire arbeidgvoorwaarden zijn zond€r
meergoed en compleet,

Gelnieresseerden wordt verzocht hun solllcliailes, ve.gezeld van dg
gebruikelijke gegevenS en een recenie pastoto, te zenden aan Peiroland
B.V., de Horsl 4, Postbu6 93280, 2509 AG 's.Gravenhage.
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