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Junior Engineer Installatietechniek 
 
Op dit moment zijn wij op zoek naar een Junior Engineer Installatietechniek! 
 
In de rol van Junior Engineer Installatietechniek zal je voornamelijk werken voor klanten die actief zijn in 
zeer uiteenlopende industrieën zoals olie en gas, voedingsmiddelenindustrie, chemie en farmacie. De 
projecten variëren van nieuwbouw tot renovatie en van clean rooms tot industriële complexe en 
hoogwaardige kantoorgebouwen. 
 
Vanuit de afdeling installatietechniek zal je mono- en multidisciplinaire projecten uitvoeren. Binnen deze 
projecten ontwerp je in de functie van Junior Engineer Installatietechniek diverse klimaatinstallaties, 
distributie van industriële gassen, water en riool en gebouwbeheersystemen. Onder begeleiding van 
meer ervaren lead engineers stem je het ontwerp voor de gebouw gebonden installaties af met andere 
disciplines zoals bouw, constructies en elektrotechniek. Je leert bestekken schrijven en bijbehorende 
begrotingen te maken. En wanneer je comfortabel bent bespreek je het project met de klant. 
 
Onze opdrachtgever is een toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau met projecten binnen zowel de 
industrie als utiliteitsbouw. Zij houden zich bezig met consultancy, engineering, projectmanagement, 
inkoop en constructie managementservices. 

 

Werkzaamheden 

 

 Onder begeleiding ontwerp je klimaat installaties, distributie van industriële gassen, water en riool 

en gebouwbeheersystemen; 

 Onder begeleiding van meer ervaren (lead) engineers stem je het ontwerp voor de gebouw 

gebonden installaties af met andere disciplines zoals bouw, constructies en elektrotechniek; 

 Je leert bestekken geschreven en begrotingen te maken; 

 Zodra je je comfortabel voelt bespreek je de projecten met de klant; 

 Je stelt in overleg met je manager een persoonlijk ontwikkelingsplan op en krijgt ruimvoldoende 

coaching en begeleiding vanuit je team, om door te kunnen groeien tot lead engineer, discipline 

specialist of projectmanager. 

 

Functie-eisen 

 

 Een afgeronde HBO of WO opleiding werktuigbouwkunde of installatietechniek; 

 Affiniteit met projecten binnen de industrie en/of utiliteit; 

 Programma's zoals Revit en Autocad zijn je niet geheel onbekend; 

 Je hebt het vermogen om je aan te passen aan veranderende omstandigheden; 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden; 

 Je beheerst Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk. 
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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. 

 

Kenmerken 

 

Opleiding Ervaringsniveau 

Universitair/ HBO Junior (0-3 jaar ervaring)/ Starter (0 jaar ervaring) 

  

Contractvorm Periode 

Doelstelling vast dienstverband Intentie vast dienstverband 

  

Locatie Aanvang 

Omgeving Amsterdam In overleg 

  

Referentie ID  

19090  

 

Contactpersoon 

Sander Gevaert 

CONSULTANT 

Dosign Rotterdam 

sander.gevaert@dosign.com 

+31610045352

 


