
  Vacature elektrotechnisch engineer
 

In verband met de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een  

engineer elektrotechnische installaties.  

 

Wij bieden:  

Een baan waarin je op professionele wijze adviseert met betrekking tot elektrotechnische installaties 

bij een onafhankelijk adviesbureau werkzaam op het gebied van elektrotechnische, klimaattechnische 

en sanitaire installaties. Als onderdeel van De Vraagbaak Groep zijn wij in staat een samenhangend 

pakket aan technische dienstverlening aan te bieden aan onze klanten. Wij werken voor 

opdrachtgevers in de markten utiliteit, industrie, infra, gezondheidszorg en onderwijsinstellingen. 

Het team bestaat uit technische professionals, die zowel zelfstandig als in teamverband, deskundig en 

creatief, technische oplossingen uitwerken voor onze projecten.  

 

Wij zoeken: 

Iemand met een elektrotechnische achtergrond die zich graag vastbijt in vraagstukken met betrekking 

tot elektrotechnische installaties. Je bent zorgvuldig en gestructureerd en ziet het als een uitdaging om 

de wensen van de klant te vertalen in een zo optimaal mogelijk technisch advies en ontwerp. 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Technische installaties ontwerpen en verwerken in rapportages, dimensioneren en detailleren. 

 Berekeningen maken/ controleren en ontwerptekeningen nakijken. 

 Het maken van calculaties. 

 Meewerken aan de technische voorbereiding van projecten. 

Wij verwachten: 

 Een afgeronde HBO elektrotechniek opleiding heeft onze voorkeur, maar minimaal een 

afgeronde MBO elektrotechniek niveau 4 opleiding (of een gelijkwaardige opleiding). 

 Aantoonbare werkervaring in dit vakgebied. 

 Kennis van gangbare normen en wetgeving. 

 Een zelfstandige en initiatiefrijke werkinstelling. 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en eventueel 

ook Engelse taal. 

 Rijbewijs B. 



Wij bieden : 

 Meer dan zomaar een baan, maar een unieke loopbaan bij een dynamische onderneming in 

een sterk groeiende markt en een inspirerende werkomgeving tussen technische 

professionals. 

 Een plek in een organisatie met een open werksfeer, waarin een beroep wordt gedaan op 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

 Goede studiefaciliteiten, gericht op de verdere ontwikkeling in dit vakgebied en in onze 

organisatie. 

 Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Auto van de zaak. 

 Laptop en mobiele telefoon behoren uiteraard ook bij deze functie. 

Voor meer informatie over deze functie, kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer  

078-7501691 of e-mailen naar info@installatievraagbaak.nl.  


