VACATURE: ASSISTENT PROJECT ENGINEER

Wil jij werken in een innovatief en snel groeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in gas
behandelingssystemen? Vanwege de snelle groei die wij doormaken zijn wij per direct op zoek
naar een assistent project engineer. Bekijk hieronder wie wij zoeken en wat we jou kunnen
bieden.
Over ons
Hadetec B.V. is een relatief jong en dynamisch bedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het klant
specifiek ontwerpen van hoogwaardige gasbehandelingsinstallaties (gasscheiding en
gasreiniging) voor de olie- en gas industrie voor zowel onshore als offshore. De core business
is het internationaal leveren van:
• PSA (Pressure Swing Adsorption) Nitrogen Generators & Air / gas / hydrogen Dryers
• TSA (Temperature Swing Adsorption) Air / gas / hydrogen Dryers
• Membrane Nitrogen Generators
• Oxygen Generators
• Liquid Nitrogen Vaporiser systems
Hadetec B.V. is onderdeel van The Rootselaar Group. Wij werken intensief samen met de
andere dochterondernemingen Tankbouw Rootselaar, Cryovat en Kooiman Apparatenbouw.
Over de positie
Als Assistent Project Engineer voer je ondersteunende werkzaamheden uit voor verschillende
projecten in overleg met de verantwoordelijke projectmanager. De ondersteunende
werkzaamheden zullen bestaan uit het specificeren, inkopen en coördineren van onder andere
koopdelen en fabricage delen. Het opstellen van documentatie zoals datasheets, procedures
en rapportages. Ondersteuning met betrekking tot werkvoorbereiding en inspecties.
Je hebt dagelijks contact met leveranciers, monteurs en projectmanagers.
Niet alleen je kennis van techniek wordt getriggerd, maar ook je creativiteit, communicatieve
vaardigheden en teamspirit zijn belangrijke componenten binnen deze functie.
Hoe je dit realiseert
• Opstellen, uitwerken van documentatie; datasheets, procedures en rapportages
• Implementatie van klant commentaar in het ontwerp en dit coördineren met de
tekenaar/constructeur
• Onderhouden van contact tussen leveranciers
• Inkoop van materialen aan de hand van klant gestelde eisen en specificaties
• Begeleiding bieden tijdens productie- en assemblage werkzaamheden in de werkplaats
• Het ondersteunen bij interne/externe inspecties

Wat jij te bieden hebt
• Minimaal M.B.O. afgeronde opleiding in een technische richting
Werktuigbouwkunde, Mechatronica etc.
• Werkervaring in de techniek is een pré
• Aantoonbare kennis en ervaring in de olie- en gasindustrie is een pré
• Een resultaatgerichte en zelfstandige houding
• Flexibel zijn in de werkzaamheden en werktijden
• Fulltime (40 uur) beschikbaar
• Communicatief en sociaal vaardig, denkt in kansen en oplossingen
• Goede kennis in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal

zoals

Wat bieden wij?
• Ruime carrière- en opleidingsmogelijkheden zowel nationaal als internationaal
• Je komt te werken in een gemotiveerd en jong team
• De mogelijkheid om jezelf diepgaande technische kennis en vaardigheden eigen te
maken
• Mogelijkheid om door te groeien naar de functie Project Engineer
• Centraal gelegen standplaats is Nijkerk
• Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling
• Een marktconform salaris
• Reiskosten vergoeding

Kennismaken?
Spreekt de bovenstaande tekst je aan, stuur dan direct jouw CV naar info@hadetec.com of bij
eventuele vragen kan je contact opnemen met: 033-2471061.
Voor meer informatie omtrent ons bedrijf bezoek dan onze website www.hadetec.com
onze Linkedin pagina https://www.linkedin.com/company/hadetec/

of

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Ook
detachering is niet gewenst.
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