PROJECT ENGINEER

Wij zijn op zoek naar een gedreven techneut met een brede interesse in techniek die ons komt versterken. Enerdes ontwikkeld en
produceert state-of-the-art installaties voor vooruitstrevende opdrachtgevers in de duurzame oliewinning (Shell), semi-gesloten
voedselproductie (gepatenteerd) en industriële droogsystemen (bijv. Bayer).
Door de groeiende vraag naar deze systemen zoeken wij een uitbreiding op onze project afdeling waar je onder leiding van de
project manager zult komen te werken. Binnen deze afdeling krijg je veel ruimte om jezelf en het project naar een hoger plan te
tillen. De werksfeer is informeel, korte lijnen en daarnaast ben je betrokken bij het hele proces, van ontwerp tot uitvoering.
Binnen de projecten wordt veelal een synergie gezocht tussen de volgende componenten: luchtbehandeling, energie verwerking
en behoud, klimaatverdeling, CO2 verdeling, duurzame constructies, industriële luchtafzuigsystemen, luchtbevochtiging, industriële
energiezuinige koelsystemen en droogsystemen. Al onze afdelingen en technieken hebben raakvlakken met elkaar waardoor deze
functie zowel afwisselend als uitdagend te noemen is.
Omschrijving van de functie:
-

Het ontwikkelen, definiëren en uitwerken van de projectmatige vereisten
Het opzetten en uitwerken van de project documentatie (Technische tekeningen)
Projectmatige onderzoeken en ontwikkelingen (in samenspraak met de Project Manager)
Het uitvoeren en opleveren van projecten
Contact met de klant onderhouden (e-mail, telefonisch en on-site)

Wat vragen wij van je:
-

Minimaal een HBO/WO werk- en denkniveau
Een analytisch denkvermogen, je werkt oplossingsgericht en je deelt graag kennis
Je bent bereid om incidenteel naar het buitenland te reizen
Goede beheersing van de Engelse taal

Wat bieden wij:
-

Een jaarcontract met zicht op een vast dienstverband
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
24 vakantiedagen en 13 ADV-dagen
Ruime mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld het volgen van aanvullende cursussen
en/of opleidingen
Een technisch uitdagende baan met veel waardering voor het werk

Solliciteren is mogelijk via vacature@enerdes.nl of http://www.reinders.nl/jobs.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

