
 

 
 
 
 

Regio Terneuzen, Zeeland 
NL 4538 BN 

jr. Constructeur / Engineer Elektrotechniek regio Zeeland (Elektrotechniek 

Industrie, Instrumentatie) 
 
Engineer / Constructeur elektrotechniek bij een EPC-bureau binnen de industrie 
 
Omschrijving opdracht: Heb jij interesse in een nieuwe stap in je carrière als Constructeur / Engineer 
Elektrotechniek? En kijk jij uit om bij grote toonaangevende opdrachtgevers te werken binnen de petrochemische, 
maritieme en food & pharma industrie? Dan is dit wellicht een interessante mogelijkheid voor je.  
 
Momenteel zijn wij namelijk zoekende naar een Constructeur / Engineer Elektrotechniek die al een aantal jaren 
meedraait en een stapje verder wil. Wat voornamelijk aantrekkelijk is aan de functie is de veelzijdigheid. Hierbij 
kun je denken aan een zowel technische verantwoordelijkheid als een commerciële verantwoordelijkheid waarbij je 
contact hebt met klanten en (sub)contractors. Ook heb je een hoge mate van vrijheid binnen de functie en betreft 
het een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden en zijn zeer ondernemend van aard.  
 
Bij goed functioneren heeft de opdrachtgever van Dosign de intentie om een vast dienstverband aan te bieden. 
Solliciteer dus direct! 
 
Duur opdracht: Vast dienstverband 
 

Werkzaamheden: 
 Verzorgen van een efficiënte engineering op het gebied van technische uitvoering (concept-, basis-, functioneel-, 

definitief-, en detailontwerp); 
 Controleren van tekeningen; 
 Opstellen van ontwerpuitgangspunten, technische specificaties en administratieve bepalingen die voor de 

uitvoering herkenbaar en verwerkbaar zijn; 
 Opstellen van offertes gebaseerd op technisch specifieke kennis; 
 Bespreken van offertes met klant en afdelingen commercie en calculatie. 
 
Functie-eisen: 
Opleiding: MBO of HBO Elektrotechniek 
Ervaring: 0-3 jaar werkervaring 
 0-3 jaar werkervaring binnen de industrie; 
 Kennis van de wet- en regelgeving; 
 De Nederlandse taal machtig zijn in woord en geschrift. 
 
Locatie: Regio Terneuzen, Zeeland (NL 4538 BN) 
Aanvang: Per direct 
Adviseur: Joram Sikkema, Vincent Kapitein 
Kantoor:  Rotterdam 
Referentie: 12456 
 
 

Heb je vragen over deze vacature of wil je jouw mogelijkheden bespreken met een 
adviseur? Neem dan contact op met Joram Sikkema via telefoonnummer 010-477 01 01 of 
stuur een e-mail: Joram.Sikkema@dosign.com. 
 

 


