ELECTRICAL ENGINEER

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als electrical engineer fungeer je binnen de afdeling Bedrijfsbureau. Je bent (mede-)verantwoordelijk
voor het ontwerp, het testen, de inbedrijfstelling, het beheer en de optimalisatie van de
elektrotechnische onderdelen/aspecten van de waterbehandelingsinstallaties. Je werkt hierbij samen
met je collega’s process en mechanical engineer, service monteurs, projectleider, technologen, en
andere betrokkenen. Je hebt eveneens contact met externen, zoals leveranciers en klanten. Voor de
inbedrijfstelling en het beheer van de installaties ben je ook regelmatig vaak op pad. Je draagt
verbetervoorstellen aan en signaleert afwijkingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu van
de installaties en de algemene bedrijfsvoering.
Onze engineers zijn gekwalificeerde techneuten die kennis hebben van o.a. besturingstechniek, meeten regeltechniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Ze zijn in staat om zowel zelfstandig als in
multidisciplinaire teams te opereren.
AFDELING
De afdeling Bedrijfsbureau heeft als opdracht om installaties te engineeren, bouwen, installeren,
opereren en het verlenen van service.
COMPETENTIES
▪
▪
▪
▪
▪

Resultaatgericht en nauwkeuring
Samenwerken/teamplayer
Verantwoordelijk en zelfstandig
Communicatief en klantgericht
Flexibel

OPLEIDING EN ERVARING
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HBO/Bachelor/Master werk- en denkniveau of hoger, bij voorkeur in Elektrotechniek /
Elektromechanica, d.m.v. opleiding of gelijkwaardig door ervaring;
Ervaring met CAD pakketten zoals SolidWorks Electrical en/of e-plan;
Relevante ervaring in de elektrotechniek;
Kennis van NEN 3140;
Kennis van 60204 en 61439 is een meerwaarde;
Je hebt minimum VCA Basis of bent bereid dit diploma te behalen;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;

▪

Je beheerst de Engelse / Nederlandse taal uitstekend. Indien je de Nederlandse taal niet
machtig bent ben je bereid deze te leren. Kennis van de Franse of Duitse taal is een
meerwaarde.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Een afwisselende baan binnen een groeiend, toekomstgericht bedrijf waarbij je eigen inbreng
gewaardeerd wordt. Er wordt gewerkt met de nieuwste technologieën. De werksfeer is prettig en
collegiaal.
In eerste instantie wordt een dienstbetrekking aangeboden voor 7 maanden. Na evaluatie is het de
intentie een vaste aanstelling aan te bieden met goede salariëring en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
CONTACT
Herken je jezelf in bovenstaande vacature of heb je nog aanvullende vragen? Stuur dan een mail met
je CV en sollicitatiebrief naar sollicitaties@pureblue.nl t.a.v. Mevr. A. Zwertvaegher of naar
info@volleman.nl t.a.v. Mevr. E. Volleman-Biesbroeck.
Deadline is 25 april 2018.

