ELECTRICAL ENGINEER GOLTENS GREEN TECHNOLOGIES B.V.
Als Electrical Engineer ben je verantwoordelijk voor de elektrische engineering van retrofit-projecten in
de maritieme industrie. Dit varieert van ballast water treatment installaties tot brandstofbesparende
oplossingen maar ook andere (groene) retrofits.
Een deel van de functie bestaat uit het uitwerken van de elektrische engineering voor projecten.
Daarmee ben je onderdeel van een hecht projectteam en werk je nauw samen met verschillende
commissioning werkzaamheden. Hierdoor is regelmatig internationaal reizen een onderdeel van de
functie.
Eisen: Hbo werk- en denkniveau (maritieme of elektrische richting)
Salaris: Marktconform
Uren: 40 uur
_______________________________________________________
Goltens Green Technologies B.V. ontwerpt en installeert groene en technische oplossingen aan boord
van nieuwe en bestaande schepen. Door snel te reageren op aanvragen voor maritieme service- en
reparatiewerkzaamheden, bieden wij efficiënte en hoogwaardige retrofits over de hele wereld in een
markt waar naleving van de milieuwetgeving een langlopend onderwerp voor scheepseigenaren is.
JOUW TAKEN:
· Uitvoeren van surveys en 3D scans aan boord van schepen om mogelijkheden voor een
retrofit project te onderzoeken.
· Uitwerken van het elektrisch ontwerp in samenwerking met het projectteam.
· Het maken van electrical engineering packages met instructies voor de elektrische installatie.
· Service en commissioning werkzaamheden voor BWTS systemen aan boord van schepen.
WAT WIJ VRAGEN:
Je hebt een passie voor scheepsbouw en scheepvaart en goede kennis van technische toepassingen
aan boord. Je bent proactief, oplossingsgericht, zelfstandig en een sympathieke teamspeler. Eigen
inbreng en initiatief nemen wordt zeer gewaardeerd binnen de organisatie. Je bent technisch goed
onderlegd, functioneert op hbo-niveau en je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal. Bij voorkeur heb je kennis over 3D laserscannen en heb je werkervaring in een
vergelijkbare functie.
WIJ BIEDEN:
· Een informele werksfeer.
· Mogelijkheden tot bijscholing en cursussen.
· Uitdagende functie in een groeiende organisatie.
· Internationaal reizen en een vaste standplaats in ons kantoor in Leek, langs de A7.
Stuur je motivatiebrief en cv naar: angelique.wijnands@goltens.com
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

