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Aankomend Engineer Installatietechniek 
 
Zijn duurzame installaties en energiebesparing interessante ondewerpen voor jou? Kom je net van 
school of heb je enige ervaring? Dan hebben wij een mogelijkheid voor jou als aankomend engineer 
installatietechniek! 
 
Als aankomend engineer zal je ondersteunend zijn bij het ontwerpen en berekenen van 
werktuigbouwkundige installaties zoals bijvoorbeeld luchtbehandeling, koeling en ventilatie. Daarnaast 
zal je adviesrapporten leren opstellen, kostenramingen maken, werkzaamheden op de bouwplaats 
controleren, beoordelen van meer- en minderwerk en deelnemen aan interessante ontwerp- en 
bouwvergaderingen. Projecten waar je aan zou kunnen werken zijn onder andere kantoren, scholen, 
ziekenhuizen of verzorgingscentra. 
 
De opdrachtgever is een klein tot middelgroot adviesbureau binnen de installatietechniek. Men houdt 
zich bezig met gebouw gebonden installaties op zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch vlak. Je 
kan hierbij onder andere denken aan verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, beveiliging, energie en 
transport. De ontwerpwerkzaamheden waar zij zich mee bezig houden richten zich zowel op nieuwbouw 
als renovatie van kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen en woningbouw. 

 

Werkzaamheden 

 

 Ontwerpen en berekenen van werktuigbouwkundige installaties (onder andere luchtbehandeling, 

koeling en verwarming); 

 Schrijven van adviesrapporten; 

 Opstellen van kostenramingen; 

 Controleren van uitgevoerde werkzaamheden op de bouwplaats; 

 Beoordelen van meer- en minderwerk; 

 Deelnemen aan ontwerpteam- en bouwvergaderingen. 

 

Functie-eisen 

 

 Minimaal een MBO opleiding richting installatietechniek of werktuigbouwkunde; 

 Starter of enkele jaren werkervaring als engineer binnen de installatietechniek; 

 Communicatief sterk; 

 Beheerst Nederlandse taal. 

 

Wat biedt Dosign jou? 

 

 Een vaste baan met doorgroeimogelijkheden; 

 Een goed salaris op basis van opleiding en ervaring; 

 Vakantiegeld (8,33%) en vakantiedagen (minimaal 25 p/j); 

 Netto onkostenvergoeding van +/- €500 op jaarbasis; 

 Een pensioenregeling en optie tot deelname collectieve zorgverzekering; 

 Gratis opleidingen en trainingen op onze eigen Academy; 

 Indien gewenst begeleiding door een specialist binnen jouw vakgebied. 

 



 

  Pagina 2 van 2 

Kenmerken 

 

Opleiding Ervaringsniveau 

MBO Junior (0-3 jaar ervaring) 

  

Contractvorm Periode 

Doelstelling vast dienstverband Intentie tot vast dienstverband 

  

Locatie Aanvang 

Omgeving Gouda In overleg 

  

Referentie ID  

18918  

 

Contactpersoon 

Sander Gevaert 

CONSULTANT 

Dosign Rotterdam 

sander.gevaert@dosign.com 

+31610045352

 


