(Lead) Project Engineer

Vind jij het een uitdaging om als (Lead) Project Engineer te werken aan het ontwerpen, testen en bouwen van het
productportofolio van een innovatieve wereldspeler? Krijg jij energie van het werken aan verschillende projecten en stel je
daarbij het belang van de klant altijd voorop? Zonder hierbij het grotere geheel uit het oog te verliezen? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Hiervan word je enthousiast
Jouw werk is enorm afwisselend. Je bent als (Lead) Project Engineer
van begin tot eind betrokken bij verschillende projecten.
Je weet de vraag van de klant zelfstandig om te zetten naar een
technische specificatie en kan deze zelf uitwerken.
Je ontwerpt, tekent en doet de voorbereiding van elektrische
installaties conform de projectscope; je bedenkt innovatieve oplossingen die zorgen voor kosten- en doorlooptijdreductie
Je zorgt voor de benodigde werkvoorbereiding en projectbegeleiding.
Denk hierbij aan het ondersteunen bij het inkopen van materialen, het
maken van goede planning en voorraadbeheer. Daarnaast maak je
zelfstandig calculaties en offertes.
Je kunt goed het overzicht behouden, je denkt in oplossingen, bent
innovatief en klantvriendelijk ingesteld, werkt gestructureerd en
accuraat.

Dit ben jij
•

Dit ben•• jij
•
•

Afgeronde HBO opleiding met als voorkeur
elektrotechniek
32-40 uur per week inzetbaar
Een aantal jaar werkervaring in een
soortgelijke functie bij voorkeur in de
industriële automatisering;
Kennis van EPLAN is een pré
Goede communicatieskills; in woord en
geschrift, Nederlands en Engels

Dit bieden wij
•

Een mooi salaris en goede secundaire
voorwaarden (cao Metaal & Techniek)

•

Een prettige en informele werksfeer

•

Uitdagend en afwisselend werk met veel
ruimte voor zelfstandigheid

Klaar voor de kennismaking?
Interesse in deze functie? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Jouw sollicitatie kun je sturen naar
recruitment@marflex.com. Mis je nog informatie en wil je graag meer weten over deze functie? Bel dan naar 0186 890262 Peter Raaijmakers, Corporate Manager Technics of ga naar onze site www.snijders-et.nl/vacatures

