VACATURE
Field engineer

Wij zoeken een Field engineer!
Werken in de wereld van Geothermie
Wie wij zijn?
Hydreco GeoMEC is verantwoordelijk voor meerdere geothermieprojecten in Nederland. Met een
professioneel team van inmiddels 22 mensen, zijn wij voortdurend bezig met verkennen, ontwerpen,
realiseren en exploiteren van deze nieuwe vorm van energie. Vanwege de steeds groter wordende vraag en
mogelijkheden in deze markt, zijn we hard aan het groeien. Om in de toekomst te voldoen aan de
uitdagingen die we onszelf hebben opgelegd, zijn wij op zoek naar een Field engineer die een sterke positie
inneemt binnen het operationele team en verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van onze
geothermische plants.
Wat ga jij doen?
Samen met een team van Technisch operationeel coördinatoren en je plantmanager ben je dagelijks bezig
om de plant in optimale conditie te behouden. In dit gehele proces neem jij een belangrijke plaats in. Zo ben
je bijvoorbeeld bezig met het inplannen van onderhoudswerkzaamheden, of pak je zelf een kleine klus op als
dit nodig is. Je test, analyseert en stuurt bij waar nodig. Je bent veelzijdig en daarom kun jij in deze functie
helemaal tot je recht komen.
Bij groot onderhoud verzorg je de voorbereiding en draag je zorg voor het juist naleven van de
veiligheidseisen, stel je een planning op en stuur je onderaannemers aan. Je houdt het budget in de gaten en
levert de nodige support tijdens het testen en in bedrijf nemen van de geothermische installatie.
Je stelt werkinstructies en procedures op en adviseert bij het implementeren hiervan.
Naast jouw technische en projectmatige kwaliteiten ben je sterk in communiceren en durf je de leiding te
nemen waar nodig. Je bent handig met computers en kritisch als het gaat om processen. Jij bent de Field
engineer die meerdere ballen in de lucht kan houden en ook nog eens stressbestendig is.
Deze veelzijdige functie biedt jou een perfecte mix van onderhoud, werkvoorbereiding en het coördineren
van onderhoudswerkzaamheden. Een functie waarin zelfstandigheid geboden wordt en de mogelijkheid om
jezelf te ontwikkelen. Jij brengt het beheer en onderhoud naar een hoger level.
Wat verwachten wij van jou?
- Je hebt een afgeronde MBO+-HBO opleiding in technische richting; (bij voorkeur
werktuigbouwkunde, procestechniek en/of meet- en regeltechniek)
- Je hebt affiniteit met zowel procestechniek als procestechnologie;
- Je bent administratief sterk en communicatief vaardig;
- Je hebt praktijkervaring in soortgelijke functies;
- Je bent een teamspeler en voelt je verantwoordelijk voor de installatie;
- Je bent bereid om bij onregelmatigheden buiten de normale arbeidsuren te werken (tegen extra
vergoeding);
- Je bent flexibel en hebt er geen moeite mee om soms de handen vuil te maken;
- Je beschikt over rijbewijs B;
- Woont binnen een straal van 75 km van de locatie.
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Wat hebben wij jou te bieden?
Je komt te werken in een energieke omgeving. Met een middelgroot team zetten we onze schouders
eronder en wordt jij onderdeel van het ‘bedrijf’. Met een platte structuur worden jouw ideeën gehoord en is
er volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Jij mag pionieren in een nieuw gebied waar, in de gehele breedte,
jou hier ook de mogelijkheid geboden wordt. Wij hechten veel waarde aan de mensen van ons bedrijf en
geloven in de verduurzaming waar wij onderdeel van zijn.
Uiteraard bieden we een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wie ben jij?
Je hebt een MBO+-HBO diploma in een technische richting (bij voorkeur werktuigbouwkunde,
procestechniek of elektro-, meet- en/of regeltechniek). Je kunt goed werken in teamverband en hebt
affiniteit met procestechniek. Met jouw praktijkervaring kun je aantonen dat jij de juiste ‘rugzak’ hebt. Je
bent administratief sterk en met je flexibele instelling vindt je het niet erg om je handen vuil te maken.
Daarnaast heb je er geen problemen mee om buiten reguliere werktijden storingsdienst te draaien.
Uiteraard tegen extra vergoeding. Je bent in bezit van eigen vervoer.
Je bent woonachting in Zuid-Holland of West-Brabant.
Denk jij dat dit de perfecte stap in je carrière is? Stuur dan jouw sollicitatie aan dirk.poelstra@hydreco.nl
(Operationeel manager bedrijfsvoering). Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen? Dan kun je
contact opnemen met Saskia Hagedoorn (Directeur) via 06 - 192 660 72.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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