PANEELBOUWER / INDUSTRIËLE-AUTOMATISERING ENGINEER Fulltime
Voor het ontwerpen en samenstellen van elektrische schakelkasten en besturingen van onze hydraulische
systemen zijn wij op zoek naar een ervaren Paneelbouwer / IA-Engineer. Je krijgt de verantwoording om
elektrische schema’s te ontwerpen, componenten te selecteren en jouw besturingen te assembleren en te
testen. Ook word je betrokken bij technische vraagstukken en uitdagingen tijdens engineeringsfase en
opleverfase in alle denkbare technische sectoren waarin Hydroton zich bevindt. Kun jij zelfstandig
besturingskasten ontwerpen en bouwen? Kom jij niet verder in je huidige functie en ben je toe aan een
geweldige uitdaging? Droom jij er van om je eigen afdeling binnen een groeiend bedrijf op te zetten en uit
te bouwen? Dan is dit dè uitdaging voor jou!

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
– Goed salaris, goede arbeidsvoorwaarden en 25+13 vrije dagen
– De kans om een eigen Elektra-afdeling in eigen kantoor en werkplaats op te zetten en te leiden
– Veel ondersteuning op het gebied van plan van aanpak, aanschaf machines, investeringen, etc.
– Prettige werksfeer in een leuk team van techneuten, binnen een informele ‘no-nonsense’ omgeving
– Vertrouwen in de medewerkers, veel zelfstandigheid en vrijheid in je aanpak
– Opleidingen met betrekking tot elektrotechniek, hydrauliek, of overige techniek
– Doorgroeimogelijkheden op technisch, commercieel of leidinggevend vlak
– Bij een succesvolle aanpak zal al snel een extra medewerker kunnen worden aangetrokken
– Hydroton is aangesloten bij CAO Metaal & Techniek en is gevestigd in De Meern, Utrecht

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DEZE FUNCTIE:
– Het opzetten van een zelfstandige Elektra-afdeling binnen Hydroton
– Je richt je eigen kantoor en werkplaats in, specifiek om elektrische besturingen te kunnen bouwen
– Het ontwerpen, calculeren en het selecteren van componenten van elektrische besturingen
– Het samenbouwen en testen van de door jou ontworpen panelen, besturingskasten en systemen
– Het ondersteunen van onze (service)monteurs wanneer zij (elektrische) assistentie nodig hebben
– Je werkt volledig zelfstandig en draagt verantwoording af aan de directie

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
– Je hebt min. 5 jaar relevante kennis en kunde en de juiste opleiding om deze uitdaging aan te gaan
– Je werkt nauwkeurig en hebt een zelfstandige, creatieve werkwijze
– Je bent sociaal, bezit goede beïnvloedingsvaardigheden en weet waar je over praat
– Je begrijpt de belangen van zowel de klant als Hydroton en je bent commercieel ingesteld
– Jij motiveert, kunt taken delegeren en coacht mensen binnen jouw afdeling
Zie jij in deze vacature een geweldige kans om jouw carrière op een meer uitdagende wijze voort te
zetten? Durf jij de stap te nemen? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar vacature@hydroton.nl !

OVER HYDROTON:
Hydroton ontwerpt, bouwt en installeert hydraulische installaties en aandrijvingen. Wij zijn werkzaam
vanuit Nederland, en onze producten worden over de hele wereld geïnstalleerd en gebruikt. Hydroton
is werkzaam in alle denkbare technische branches, zoals luxe jachtbouw, machinebouw, offshore,
betonbouw, olie- en gasindustrie, land/tuinbouw, infra structuur(Bruggen en Sluizen), heavy lifting
industrie, transportsector en vliegtuigindustrie. Hydroton BV is een private organisatie, en wij werken
met zo’n 30 personen aan alle voorkomende technische uitdagingen op het gebied van hydrauliek en
besturingstechniek. Bezoek onze website voor meer informatie: www.hydroton.nl.
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