Profiel omschrijving Projectengineer Hardware
De functie
Als Projectengineer-hardware ontwerp je besturingspanelen en elektrotechnische installaties voor industriële
bedrijven die klant zijn bij VerAutomation. Je ondersteunt de projectmanager en bent gezamenlijk
aanspreekpunt voor de klant. Vervolgens ga je die met de klant bespreken en zorg je dat je precies weet waar
het ontwerp aan moet voldoen. Daarna ga je bedenken hoe dit het beste gerealiseerd kan worden en toets je
of alles voldoet aan de contractuele eisen van de opdrachtgever. Als de klant akkoord is, gaat je ontwerp naar
de monteur in de werkplaats. Die produceert het en de monteur in de buitendienst zal het daarna plaatsen en
stelt het in bedrijf. Tijdens dit proces heb je regelmatig contact met de monteurs wanneer ze vragen hebben of
als er onduidelijkheden zijn waar jij ze bij kan helpen.

Het profiel
•

Onze ideale kandidaat herkent zich in de rollen die we gekoppeld hebben aan deze functie.
• Organisator: Je zet projecten op. Je coördineert deze projecten en weet de beoogde
projectresultaten binnen de grenzen van de beschikbare tijd en middelen te realiseren;
• Specialist: Je bent deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied;
• Beslisser: Je komt snel en weloverwogen tot een oordeel en hakt knopen door;
• Ontwikkelaar: Je creëert en bouwt nieuwe ideeën op het gebied van besturingspanelen;
• Samenwerker: Je handelt vanuit teambelang en bent gericht op een goede onderlinge
samenwerking.

•

In het verlengde van de rollen spelen de volgende gedragskenmerken een nadrukkelijke rol:
• Professioneel en kundig handelen: Zorgt door inzet van professionele en actuele vakmatige
kennis, vaardigheden en attitude voor een optimaal resultaat. Selecteert en gebruikt de
meest effectieve (technologische) hulpmiddelen;
• Oplossingen leveren: Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen
liggen;
• Anderen begrijpen: Luistert en stelt relevante vragen teneinde anderen te begrijpen. Zorgt
ervoor dat de ander weet dat hij/zij begrepen is. Vraagt door waar nodig;
• Continu leren en zelfontplooiing: Streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis,
vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag;
• Doelen bereiken: Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de
voorwaarden die daartoe gesteld zijn;
• Samenwerken: Draagt actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen.
Bevordert de onderlinge communicatie. Deelt informatie soepel met anderen. Ondersteunt
anderen;
• Betrokkenheid tonen: Werkt met toewijding. Toont op constructieve wijze emotionele
binding met de zaak, activiteit of persoon. De functie-eisen
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De functie-eisen
•
•
•
•
•

Je beschikt over een mbo+/hbo werk- en denkniveau, richting Elektrotechniek/Industriële
Automatisering;
Aantoonbare en relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
In het bezit van rijbewijs B;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Kennis van ERP-pakketten is een pré;

De voorwaarden
Het betreft een fulltime functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. De bandbreedte is minimaal €
2.300,- en maximaal € 4.150,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De secundaire
arbeidsvoorwaarden bestaan uit: een pensioenregeling, 25 verlofdagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige
werkweek. Wij starten met een jaarcontract en willen er samen alles aan doen om deze te zetten in een
contract voor onbepaalde tijd.

Het perspectief
Bij VerAutomation zijn er veel mogelijkheden om jezelf persoonlijk en zakelijk te ontwikkelen. We gaan samen
kijken waar jouw ambities liggen en vervolgens stemmen we af hoe we daar invulling aan kunnen geven. Het is
aan ons om jou hierin te faciliteren en aan jou om hiertoe het initiatief te nemen. Op die manier zorgen we er
samen voor dat je aan leuke en uitdagende projecten kunt werken waarin je jouw talenten en ambities kwijt
kan. Om dit te bereiken is het zaak dat we open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. Dat vinden wij
belangrijk, omdat wij ons goed beseffen dat de medewerkers van VerAutomation echt “het verschil maken”.
Zij vormen immers het belangrijkste kapitaal van de organisatie.

De organisatie
VerAutomation is in 1996 opgericht en is specialist op het gebied van industriële automatisering en
netwerken. Sinds januari 2022 is VerAutomation onderdeel geworden van Vinci ENERGIES. Met enthousiaste
en betrokken werknemers werken we vanuit de vestigingen in Middelbeers en Andelst voor nationale en
internationale opdrachtgevers. Onze medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en vrijheid die ze
aankunnen. De omgang met elkaar is informeel en gezamenlijk streven we ernaar om mooie resultaten te
boeken.

Interesse?
Is jouw interesse gewekt en/of wil je meer weten over deze vacature dan kun je contact opnemen met Ellen
Roest. Sluiten jouw ervaringen en ambities aan op deze vacature dan zien we natuurlijk graag jouw cv met een
motivatie tegemoet. Je mag deze mailen naar vacatures@verautomation.com.
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