VACATURE
ELECTRICAL E&I ENGINEER
Algemeen:

Als Electrical Engineer ben je (mede) verantwoordelijk voor het complete ontwerp en de besturing van
afvalwaterzuivering installaties. Hierin zorg je voor ontwerp- en aansturing van externe bedrijven, met name
software, productie en installatie. Je bent onderdeel van het projectteam en zal ook internationale klanten
bezoeken voor project overleggen of het in bedrijf stellen van full-scale installaties.
Naast deze verantwoordelijkheden draag je zorg voor innovatie om jezelf en de afdeling continue te blijven
ontwikkelen en verbeteren. Voor projecten voer je inhoudelijk overleg met leveranciers, assisteer je bij
inkoopprocedures en verricht je controles op kwaliteit van onderdelen zoals geleverd door leveranciers.

Verantwoordelijkheden:
-

-

Je opereert zelfstandig en in teams voor de realisatie van ontwerp en inbedrijfstelling van installaties;
Je ontwerpt industriële installaties op het gebied van elektrotechniek, meet- en regeltechniek,
instrumentatietechniek en automatisering aan de hand van klant- en proces specificaties;
Specificeren, opstellen van instrumentspecificaties, evalueren en controleren van E&I apparatuur en
componenten zoals; elektromotoren, transmitters, instrumenten en regelkleppen;
Het bijwonen van noodzakelijke besprekingen met klant of leveranciers tijdens het ontwerp en
realisatie fase;
ondersteuning aan sales en het opstellen van calculaties, bestekken, offerte-aanvragen en/of het
beoordelen daarvan;
Technische ontwerpen controleren en valideren, dient als technisch aanspreekpunt voor externe
partijen tijdens het ontwerp en de uitvoerende fase;
Technische verbeteringen initiëren en uitwerken voor toekomstige ontwikkelingen en standaardisatie
binnen de afdeling en organisatie.

Wat breng jij mee?
-

MBO/HBO werk- en denkniveau met afgeronde elektrotechnische studie
Relevante werkervaring in de proces industrie een pré
Bezit van meet & regeltechniek en ICT vaardigheden
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
Je bent bereid tot internationaal reizen

Wat bieden wij

Aqana B.V. biedt een verantwoordelijke en leuke functie in een prettige werkomgeving met enthousiaste
collega’s, prima arbeidsvoorwaarden en salariëring in overeenstemming met niveau, werkervaring en leeftijd.

Is dit de baan voor jou?

Stuur dan jouw sollicitatie met CV en motivatie naar w.horenga@aqana.com. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Wiebe Horenga (Manager Engineering) tel. 06 83571970.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

