Bij Elektro & Automation Partner zoeken wij wegens uitbreiding een

Engineer E-plan (P8)
Fulltime
Standplaats Breukelen
Als engineer is geen werkdag hetzelfde. Samen met je collega’s laat je een project van ontwerp tot
oplevering succesvol verlopen. Een greep uit de dagelijkse werkzaamheden die je zelfstandig uitvoert:
●
●
●
●
●
●
●

Ontwerpen van het schemapakket behorend bij de verstrekte opdracht;
Materiaalkeuze aan de hand van klantspecifieke wensen of onze eigen standaard;
Revisietekenen;
Ontwikkelen en aanvullen van onze E-plan bibliotheek;
Signaleren van meer- en minderwerk(en) en/of afwijkingen van de aangeboden
werkzaamheden;
Contact en overleg met opdrachtgevers;
Actief meedenken op het gebied van technische innovatie en het verbeteren van de
werkprocessen.

Wat verwachten wij?
● Techniche kennis: MBO+ / HBO-opleiding industriële automatisering, technicus engineering of
soortgelijk, bij voorkeur met werkervaring;
● Structuur en flexibiliteit: tegengestelde karaktereigenschappen, maar de basis van het project
ligt in jouw gestructureerde opzet, waarna wij flexibiliteit van jou verwachten omdat geen enkel
project helemaal volgens plan verloopt;
● Resultaatgericht; jij wilt het beste resultaat bereiken met jouw collega's;
● Bij voorkeur woonachting in de regio Utrecht / Amsterdam;
● Kennis van pro-panel is een pré.
Wie zijn wij?
Elektro & Automation Partner is een klein energiek bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële
automatisering. We verzorgen over het algemeen een totaalpakket van hardware- en software
enginering, paneelbouw, installatie en onderhoud. Onze expertise komt het beste tot zijn recht binnen
de machinebouw en automatisering van productieprocessen Bijna al onze (internationale) opdrachten
zijn maatwerk waarin je jouw technische kennis en creativiteit helemaal kwijt kunt. Welkom bij een
bedrijf waar de lijnen kort zijn en waar beslissingen snel genomen worden!
Wat mag je van ons verwachten
De arbeidsvoorwaarden bij EAP zijn conform de CAO Technisch installatiebedrijf: een 40-urige
werkweek, 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen.
Het salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, ligt tussen € 2500 en € 4000 bruto per maand.
We houden je kennis up-to-date: je woont seminars bij en volgt cursussen.
Graag gaan we in gesprek over jouw persoonlijke wensen.
Interesse?
Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden naar wat jouw mogelijkheden bij Elektro &
Automation Partner kunnen zijn? Neem dan contact op met Sander Klopper telefonisch via
0346-251444 of per mail s.klopper@eapartner.nl

www.eapartner.nl

