Junior Project Engineer
Ligt jouw passie bij techniek? Ben je iemand die nooit uitgeleerd is? Die nooit stopt totdat je de kern
van een probleem gevonden hebt? Wil je ook nog graag wat van de wereld zien?
Dit is je kans!
Wij hebben plek voor een Junior Project Engineer op de afdeling Diagnose.
In deze functie ga je metingen (trillingen, mechanische spanningen, druk etc.) uitvoeren in het kader
van troubleshooting (schadeonderzoek: waar komt de schade vandaan?) en tests (prototype testen,
krachtmetingen) maar bijvoorbeeld ook periodieke controles en geluidsmetingen op luxe jachten.
Wat en waar je moet meten loopt zeer uiteen maar de meeste klanten zitten in de maritieme en
offshore branche, over de hele wereld.
Zo zaten onze collega’s op een baggerschip in Taiwan, op een hoogwerker naast een
elektriciteitsmast in Doetinchem, op een luxe jacht in Antibes, op schepen in Dubai, Australië,
Bonaire… en zo kan ik nog veel meer voorbeelden opnoemen!
Het werk is zeer divers en technisch complex waardoor geen dag hetzelfde is. We zeggen hier dat je
eigenlijk twee jaar nodig hebt voor de basis en daarom zal je veel met een collega op pad gaan en
leren on the job.
Voor deze baan heb je nodig:
-een technische HBO/WO vooropleiding, het liefst Werktuigbouwkunde of iets vergelijkbaars
(starters zijn welkom om bij ons verder te komen leren!)
-een hoge mate van zelfstandigheid omdat je hele projecten van begin tot eind alleen gaat draaien
-creativiteit omdat je naar oorzaken van problemen moet zoeken die vaak niet voor de hand liggend
zijn
-een probleemoplossend vermogen omdat je veelal op zoek zal gaan naar oplossingen van
problemen
-een passie voor techniek omdat je werk wel leuk voor je moet blijven :)
-een bepaalde mate van politieke gevoeligheid omdat je met gevoelige vraagstukken te maken krijgt

-communicatief vaardig en een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels omdat je
met de klant moet communiceren en rapporten moet schrijven
-een bepaalde mate van flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld op donderdag kan horen dat je het
weekend in Japan moet zijn
-in het bezit van een rijbewijs B
-geen vliegangst of last van zeeziekte
We vragen veel, maar geven er ook veel voor terug!
Bij ons is diversiteit verzekerd en ook vrijheid hebben we hoog zitten. Flexibel werken is hier
normaal, zolang je je werk maar goed doet.
Bovendien zal je bij ons een heel mooi vak leren en zorgen wij ervoor dat je altijd bij kan blijven
leren!
We bieden een goed salaris en er is een goede vergoedingsregeling voor overuren en reisuren (indien
je naar het buitenland moet reizen).
Nieuwsgierig? Kom dan een keer kennismaken met ons en onze koffiemachine :) Ons kantoor zit in
Barendrecht achter de Ikea (dus je kan altijd na werk Zweedse balletjes meenemen naar huis!)
Voor vragen (en antwoorden) en kopjes koffie, neem contact op met Erinn Kluit, corporate
recruiter, via recruitment@technofysica.nl of 0180 – 62 02 11

