Junior Engineer bij een internationaal opererend
bedrijf
Startdatum zo snel mogelijk
Vacature vorm:

Tijdelijk, met uitzicht op vast dienstverband.

Beschikbaarheid:

40 uur p.w.

Ben je een gedreven technicus die graag in teamverband werkt voor een internationaal,
technisch bedrijf? Dan is onze vacature als (Junior) Engineer mogelijk geschikt voor jou! Onze
projecten worden door een team uitgevoerd waarbij jouw werkzaamheden bestaan uit technisch
tekenwerk en lichte engineeringswerkzaamheden. Ben jij ambitieus, wil jij graag leren en kies jij
voor een organisatie met doorgroeimogelijkheden? Dan heb je bij Hobré de kans om door te
groeien tot Project Engineer, waarin jij verantwoordelijk bent voor de correcte uitvoering en
begeleiding van onze projecten.
OVER ONS
Hobré Instruments B.V. is een toonaangevende internationaal opererende onderneming in de
markt voor proces-analyzer technologie. Onze belangrijkste afnemers bevinden zich in de olie- en
gassector, energie opwekking sector, petrochemische industrieën en in de
voedingsmiddelenindustrie. Hobré onderscheidt zich door het ontwikkelen, leveren en
onderhouden van uiterst precieze proces-analyzers voor on-line toepassingen. Hobré heeft
diepgaande expertise op het gebied van geavanceerde sample conditioning systemen,
nauwkeurige meetinstrumenten en complexe samengestelde analyzer systemen. Hobré is een
internationaal georiënteerd bedrijf met vestigingen in Nederland, de USA en Hongarije.
BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
Deze functie zal zowel uitdagend als leerzaam zijn en zal vooral gericht zijn op:






Het uitvoeren van detail ontwerpschema’s
Technische details afstemmen met klanten en leveranciers
Materialen specificeren
Ontwerp uitvoeren binnen de geldende specificaties en budget
Opstellen van planningen en voortgangsrapportages.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Om succesvol te zijn in het uitvoeren van deze opdracht, zijn wij op zoek naar iemand met de
volgende kwaliteiten:






In het bezit van een HBO- diploma in een technisch vakgebied
Affiniteit met procestechniek en instrumentatie
Vloeiende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal
Goede vaardigheid met MS Office 2013 (Excel, Word, PowerPoint)
Goede vaardigheid met technische tekenprogramma’s (2 & 3D, elektrisch, ect)






Team Player
Goede communicatieve vaardigheden
In staat om zelfstandig te werken
Woonachtig in een straal van 50km

WAT BIEDEN WIJ?


Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen



Een gemotiveerde werkomgeving waar een hoog kennisniveau aanwezig is



Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

Herken jij jezelf in dit profiel en zou je ons team graag willen ondersteunen? Stuur dan jouw CV
en motivatiebrief op naar Bart Poortier, via email: poortierb@hobre.com, of telefoon: +31 (0)299
393 116.

