Vacature Engineer Waterbehandelingstechniek
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Deventer
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1565811

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Wil jij werken in een fijne werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden en aandacht voor jou en jouw ontwikkeling?
Deze totaal installateur is lang geleden gestart met een handje vol medewerkers en inmiddels uitgegroeid tot een
technische dienstverlener met zo’n 15 vestigingen door heel Nederland. Ondanks deze groei vind je binnen dit
familiebedrijf nog steeds dezelfde kernwaarden en hechten zij veel waarde aan duurzaam ondernemen. Dit proef je
aan de werksfeer die informeel, maar professioneel is.
Jij als persoon staat vooraan. Je wordt optimaal gesteund om jouw ambities waar te maken. Vanuit een eigen
opleidingscentrum in samenwerking met het ROC worden een grote diversiteit aan volwaardige opleidingen en
trainingen aangeboden waar jij aan deel kan nemen. Ook technisch zal je uitgedaagd worden met duurzame en
innovatieve projecten.
In het kort kom je te werken in een stabiele organisatie waar je alle kansen krijgt om het beste uit jezelf te halen en
samen ambities waar te maken.
Functieomschrijving
Als Engineer binnen dit gezellige team heb je een veelzijdige en verantwoordelijke rol. Naast jouw gebruikelijke taken,
ben je de rechterhand van de Projectleider waarbij je geheel verantwoordelijk bent voor de afdeling en het project bij
diens afwezigheid.
Je werkt dagelijks aan turn-key projecten op het gebied van zwembadbouw en -onderhoud. Van design,
materiaalkeuze, engineering, waterbehandelingstechniek tot afwerking en onderhoud. Bijvoorbeeld voor gemeenten,
de recreatiesector, de gezondheidszorg en particulieren. Hierbij werk je samen met verschillende afdelingen aan
totaaloplossingen op alle vlakken van zwembadtechniek.
Jouw projectteam bestaat uit een Projectleider, een Engineer en een Tekenaar. Door jullie krachten te bundelen zullen
jullie samen mooie successen gaan behalen. Jij werkt dagelijks aan de voorbereiding van verschillende projecten.
Denk hierbij aan de engineering, het calculeren, het uitbrengen van offertes, de inkoop van materialen, de planning
van jouw collega’s en alle administratieve werkzaamheden die hierbij horen.
Kortom een allround functie met veel diversiteit en afwisseling.
Functie-eisen
Voor een goede uitvoering van deze functie heb je een afgeronde werktuigbouwkundige opleiding, eventueel
aangevuld met relevante werkervaring en/of opleidingen in de zwembadtechniek/ waterbehandelingstechniek.
Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden en heb je leidinggevende kwaliteiten.
Aanbod
Naast een salaris dat past bij jouw opleiding en werkervaring ontvang je prima secundaire voorwaarden conform CAO
Klein Metaal.
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Sr. Adviseur Industrie en Installatietechniek
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