Hobré Instruments is een internationaal opererende onderneming en levert en ontwerpt
proces analysers en systemen. De afnemers bevinden zich voornamelijk in de olie en gas
sector. Hobré onderscheidt zich in deze sterk groeiende markt door in te spelen op het leveren
van applicatie gerichte on-line proces analyser oplossingen. Naast het leveren van eigen
ontwikkelde analyser producten, levert Hobré diensten waaronder engineering, voor het
ontwerpen en uitwerken van klantgerichte oplossingen en after-sales service voor het
onderhoud van deze systemen.
De onderneming heeft een eigen ontwikkelafdeling waar nieuwe innovatieve technologieën,
o.a. laser technologie worden toegepast in nieuwe analysetechnieken. Hobré is een 35 jaar
jonge, enthousiaste, ambitieuze organisatie, die wereldwijd een sterke reputatie heeft
opgebouwd als leverancier van hoog gekwalificeerde analyse systemen.
De groei heeft zich in de afgelopen jaren doorgezet en zal verder toenemen in de voor ons
liggende periode. Om die groei goed op te vangen zijn wij op zoek naar een ambitieuze;

Project Engineer / Manager
De werkzaamheden van de Project Engineer / Manager bestaan uit:
 Uitwerken van projecten van concept tot definitief ontwerp
 Management van lopende projecten
 Communicatie direct met de klant en toeleveranciers
 Gedetailleerd ontwerpen en componenten specificatie
 Controle/bewaking budget en planning
 Begeleiden uitvoering
Functie-eisen:
 HBO-Wtb/Elektrotechniek of aantoonbare ervaring
 Enthousiast, probleemoplossend en zelfstandig kunnen werken
 Kennis van ATEX/IECEx ontwerpen is een pré
 Ervaring in de olie -en gas sector is een pré
 Vaardig in Engels zowel in woord als geschrift
 Geen bezwaar, afhankelijk van het project, af en toe te reizen
 Geen 09.00 tot 17:00 mentaliteit
Aanbod:
Wij bieden primaire en secundaire marktconforme arbeidsvoorwaarden. Een goede werksfeer en
enthousiaste collegae. Een organisatie met toekomst perspectief.
Solliciteren?
Wilt u meer weten of direct solliciteren dan kunt u mailen naar Bart Poortier
poortierb@hobre.com of bellen naar +31 (0)299 420 871.
Voor meer informatie over Hobré, bezoek onze website www.hobre.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

