.

Empowering your business

EMMTEC services ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen. We leveren utilities en
services op het gebied van engineering, laboratorium en logistiek. Van energie tot water, van tankcleaning tot
warehousing en van procesautomatisering tot laboratoriumanalyses: wij bieden oplossingen die bedrijven
sterker, slimmer en efficiënter maken. Vanuit het emmtec Industry & Businesspark in Emmen voeren we diensten
uit in heel Nederland. Er werken ongeveer 300 mensen bij EMMTEC services.

Binnen de afdeling Utilities zijn wij op zoek naar een:

Technisch Specialist EIA
De afdeling Utilities biedt alle randvoorwaarden die klanten nodig hebben om succesvol te zijn in hun industrie.
We leveren stoom en stroom uit onze eigen twee warmtekrachtcentrales en water uit onze eigen bronnen.
Afvalwater wordt gezuiverd in onze afvalwaterzuiveringsinstallatie en brengen we als goed gezuiverd water
terug in de keten. Daarnaast leveren we perslucht, stikstof en gekoeld water.

Wat ga je doen?
Wil jij een baan als Technisch Specialist EIA waarbij
je werkt met mooie technieken? Werk jij graag in
een organisatie die volop in beweging is en waar
jouw mening belangrijk wordt gevonden? Bij deze
werkgever met ambities op het gebied duurzame
energie verricht je zelfstandig in eerste lijn storingsen onderhoudswerkzaamheden aan complexe
procesinstallaties en Assets. Binnen een interessante
en uitdagende omgeving ben je verantwoordelijk
voor werkzaamheden op het gebied van
elektrotechniek
(Laag
en
Hoogspanning),
besturingstechniek en meet & regeltechniek
Daarnaast wordt je als Technisch Specialist EIA nauw
betrokken bij projecten. Uitvoeren van preventief en
correctief onderhoud. Modificatie-, uitbreidings-,
revisie- en nieuwbouwwerkzaamheden. Proactief
meedenken over verbetermogelijkheden, actief
bijdragen aan technische verbeteringen en
realiseren van optimalisaties. Analyseren en
oplossen van storingen. Aansturen van contractors
en zorgdragen voor een optimaal beheer van
Assets.

Wie zoeken we?
Als Technisch Specialist EIA heb je:
 een oprechte passie voor energie, elektra en
meet-en regel technieken en heb je aantoonbare
ervaring in de energie sector;
 affiniteit met hoogspanningscomponenten
NEN3840;
 3-6 jaar relevante werkervaring;
 ervaring met het coördineren van
projectwerkzaamheden.

Daarnaast:
 beschik je over projectmanagement vaardigheden;
 beheers je de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
 ben je in het bezit van het rijbewijs B.
Wij vragen minimaal een opleiding op MBO niveau 4
Energietechniek of gelijkwaardig. Aanvullende
opleidingen in procesautomatiseringen en systemen
voor procesbediening en bewaking zijn een pré.

Wat bieden wij?
EMMTEC biedt je een snel evoluerende werkomgeving
en de kans om met grote inhoudelijke betrokkenheid
te opereren. Bovendien lever je een bijdrage aan
duurzame projecten met grote maatschappelijke én
financiële belangen.

Meer weten of solliciteren?
Voor informatie over de functie kun je contact
opnemen met Richard de Haan (Assetmanager),
via mail: richard.dehaan@emmtec.nl of telefoon:
06 47 90 51 44.
Wil je solliciteren? Stuur dan voor uiterlijk 4 januari
2021 een mail met je motivatie en cv naar
margret.post@emmtec.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

EMMTEC services B.V.
t.a.v. de afdeling HRM
Eerste Bokslootweg 17
7821 AT EMMEN

www.emmtecservices.nl

