Project Engineer
Als Project Engineer binnen Inther ben jij verantwoordelijk voor het
uitvoeren van projecten op mechanisch en elektrotechnisch gebied. Tevens
maak je calculaties en berekeningen van logistieke systemen en ben jij de
technisch specialist. Sta jij open voor deze uitdaging? Kom dan ons team
versterken als Project Engineer!

Wat ga je doen?
Als Project Engineer lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van state of art producten voor
integrale logistieke oplossingen van Inther Group door het uitvoeren van projecten op mechanisch
en elektrotechnisch gebied. Verder ben je verantwoordelijk voor:
•

Het in detail uitwerken van het mechanisch en elektrotechnisch basisontwerp van een
systeem binnen de gestelde budgetten, normen en klantwensen;

•

Het maken van een risico analyse en veiligheidsontwerp en het opstellen van bestellijsten
voor mechanische en elektrotechnische installaties;

•

Fungeren als vraagbaak voor mechanische en elektrotechnische vraagstukken en werkt
nauw samen met de afdeling Inkoop voor het selecteren van de beste leveranciers en
benodigde materialen;

•

Het leveren van technische support tijdens de installatie- en inbedrijfstellingsfase;

•

Het signaleren en optimaliseren van nieuwe ontwikkelingen, producten en/of
ontwikkelmethoden;

•

Het opstellen van projectdocumentatie en bewaken van planningen en budgetten.

Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Project Engineer heb je kennis van mechanische en
elektrotechnische tekeningen. Je bent proactief, gedreven en kunt zowel zelfstandig als in
teamverband werken.
Verder breng je onderstaand met je mee:
•

HBO werk- en denkniveau richting Mechatronica met relevante werkervaring;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Project Engineer verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 2.640,- en
€ 5.600,- 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
Een succesvolle afhandeling van onze projecten kan niet zonder onze afdeling Engineering
plaatsvinden. Het team 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 als Project
Engineer rechtstreeks aan onze Lead Project Engineer welke jou tevens optimaal zal coachen.
Wil jij graag deel uit maken van dit team?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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