Paneelbouw
Regeltechniek
Elektrotechniek
Service en onderhoud

"partner in techniek"

Wij zijn naar jou op zoek als

Project engineer - inbedrijfsteller
Als Project Engineer houd jij je bezig met instellen, meten en inregelen van Priva en
of Automated Logic gebouwbeheersystemen, en wel zodanig dat de meet- en
regelinstallatie functioneert zoals het is ontworpen. Daarnaast beoordeel je een
goede werking van de installatie en waar nodig maak je aanpassingen.

Wat ga je doen in ons team?
•
•
•
•
•

Controleren van installaties op een goede werking.
Het inbedrijfstellen van regelsystemen.
Software matig aanpassen en uitbreiden van systemen.
Rapporteren van relevante informatie en afwijkingen.
Regeltechnisch onderhoud.

Wat ver wachten we van je?
Wat ga je doen in ons team?`wa
•
•

•
•
•
•

Wat kun je van ons ver wachten ?

Relevante werkervaring in de meet- en regeltechniek.
MBO kennisniveau in een relevante vak richting zoals
werktuigbouwkunde. elektrotechniek,
industriële automatisering of ICT.
Kennis van technische installaties in gebouwen en van meet- en
regeltechniek.
Beheerst de kennis van programmatuur of wordt hierin opgeleid.
Zelfstandigheid en resultaat gericht.
Rijbewijs BE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technisch uitdagend werk.
Werken in een leuke ontspannen werksfeer.
Kwaliteit gerichte uitdagingen.
Korte communicatielijnen en open
bedrijfscultuur.
Mogelijkheden tot thuiswerken, als de
werkzaamheden dat toelaten .
Goed salaris en onkostenvergoedingen.
Leuke en hulpvaardige collega’s.
Werken bij een professionele organisatie.
Scholing en goede arbeidsvoorwaarden.
Ruimte voor persoonlijke groei.
Mooie uitdagende projecten.
Bedrijfsauto passend bij je functie.

Over Hermans Elekta bv?

Technisch bedrijf Hermans Elektra gevestigd in Diemen, is gespecialiseerd op het gebied van meet- en
regeltechniek en paneelbouw, ondersteunt en adviseert bedrijven en organisaties en dat al meer dan 40 jaar !!
Wij doen dit vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid en hoge mate van deskundigheid.
Omdat wij alle denkbare disciplines beheersen, kunnen wij onze opdrachtgevers van a tot z van dienst zijn. Met als doel de best
denkbare oplossing te ontwikkelen. Behalve op onze deskundigheid kan men op duidelijkheid rekenen.

Lijkt dit je een leuke en uitdagende baan, stuur dan je sollicitatie naar info@hermansbv.com of bel naar 020-3141414
Zie ook onze website www.hermansbv.com

