PIPING ENGINEER HBO/Ba/Ma

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als piping engineer fungeer je binnen de afdeling Bedrijfsbureau. Concreet verzorg je het ontwerp van
de waterbehandelingssystemen. Hiervoor maak je gebruik van CAD systemen zoals AutoDesk Plant 3D.
Je vertrekt hierbij vanuit schema’s en P&ID’s en gaat hiervoor in overleg met je collega engineers die
o.a. verantwoordelijk zijn voor het processchema. Je houdt je databank bij en je draagt verbeterpunten
aan. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van projecten in het afgesproken tijdschema en
budget, met het verwachte niveau van kwaliteit.
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 ontwerpen, bouwen, installeren,
opereren en het verlenen van service.
COMPETENTIES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Resultaatgericht
Samenwerken/teamplayer
Nauwkeurig
Verantwoordelijk
Zelfstandig
Probleem oplosser
Stressbestendig

OPLEIDING EN ERVARING
▪
▪
▪
▪
▪

HBO/Bachelor/Master
werken
denkniveau
of
hoger,
bij
voorkeur
Mechanica/Werktuigbouwkunde, d.m.v. opleiding of gelijkwaardig door ervaring;
Ervaring met CAD pakketten zoals AutoDesk plant 3D, SolidWorks of Inventor;
Ervaring met isometrics;
Ervaring binnen de machine- en apparatenbouw;
Relevante ervaring in de mechanica;

in

▪
▪
▪
▪

Materiaalkennis;
Kennis van PDM (product data management software) is een meerwaarde;
Je bent op de hoogte van de van toepassing zijnde richtlijnen en normen;
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.

PUREBLUE
PureBlue is een innovatieve speler op het vlak van decentrale waterbehandelingsinstallaties. Wij zijn
actief in de industrie, de agricultuur, de communale en de maritieme sector. Wij staan in voor zowel de
ontwikkeling, het ontwerp en assemblage, als operations en service van al onze installaties.

WIJ BIEDEN
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.

