Installation Engineer
Als Installation Engineer ben jij verantwoordelijk voor het opbouwen van
wereldwijde projecten, zowel intern als extern. Bouw jij mee aan onze intra
logistieke oplossingen? Overtuig ons dan waarom jij de Installation Engineer
bent waar we naar op zoek zijn!

Wat ga je doen?
Als Installation Engineer ben jij verantwoordelijk voor het mechanisch en elektrisch opbouwen van
het logistieke automatiseringssysteem bij de klant op locatie. Dit aan de hand van opgegeven
specificaties, eisen en planning.
Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor:
•

Het bouwen van innovatieve en complexe automatiseringsinstallaties bij onze klanten;

•

Werkzaamheden verrichten bij zowel onze klanten als op ons hoofdkantoor in Venray;

•

Het bouwen van Elektrotechnische schakelkasten;

•

Het uitvoeren van zowel mechanische als elektrotechnische werkzaamheden;

•

Werken in teamverband, de teams variëren per project van 2 tot 20 personen;

•

Je bent betrokken bij het troubleshooten van eventuele storingen tijdens de opstartfase.

Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Installation Engineer heb jij affiniteit met logistieke
processen. Daarnaast heb jij gevoel en passie voor techniek, zowel mechanisch als elektrotechnisch.
Verder neem je onderstaande met je mee:
•

Afgeronde MBO-opleiding, Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde of
Installatietechniek;

•

0 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

•

Een sterke proactieve en flexibele houding.
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Wat bieden wij jou?
Als Installation Engineer verdien je , afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 2.100,en € 3.600,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Engineering
Als Installation Engineer kom je terecht in ons Installation team. De complete afdeling bestaat uit 8
vaste medewerkers en is altijd op zoek naar een nóg efficiëntere en betere werkmethode en daar
gebruiken we in de toekomst graag jouw input en creativiteit voor. Je rapporteert direct aan Lead
Installation Engineer Joris.
Al zin om deel uit te maken van Team Installation?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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