Hobré (Junior) Engineer
Ben je een gedreven technicus die graag in teamverband werkt voor een internationaal, technisch
bedrijf? Dan is onze vacature als (Junior) Engineer mogelijk geschikt voor jou. Onze projecten worden
door een team uitgevoerd waarbij jouw werkzaamheden bestaan uit technisch tekenwerk en lichte
engineeringswerkzaamheden. Heb je ambities en ga je voor een loopbaan? Geen probleem. Indien je
jezelf goed ontplooit in de functie is er een mogelijkheid om door te groeien naar Project Engineer;
waarin jíj verantwoordelijk bent voor de correcte uitvoering van onze projecten.

Je houdt je, als Engineer, bezig met:
•
•
•
•
•

Het uitvoeren van detail ontwerpschema’s
De technische details afstemmen met klanten en leveranciers
De materialen specificeren
Het ontwerp uitvoeren binnen de geldende specificaties en budget
Het opstellen van planningen en voortgangsrapportages

Wat verwachten wij van jou?

Bij Hobré zijn we al 40 jaar gericht op het ontwikkelen van systemen van hoge kwaliteit en het vinden
van creatieve oplossingen binnen de klanteisen. Dit weten we te behalen door onze opgebouwde
kennis en expertise. Wij vinden het erg belangrijk dat jij jezelf continu ontwikkelt door gebruik te
maken van deze kennis en expertise en door het bijwonen van in- en externe trainingen. Een goede
beheersing van de Engelse taal en communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar.
Je bent in het bezit van een HBO- Werktuigbouw, Electro of gelijkwaardig diploma. Tevens heb je
affiniteit met procestechniek en instrumentatie. Vanwege een goede bereikbaarheid zou je op max. 50
km van onze vestiging in Purmerend moeten wonen.

Wat kan je van ons verwachten?

Wij bieden je een interessante functie aan in een dynamisch bedrijf waarin we samen plezierig
werken. Je salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Daarnaast is er genoeg
ruimte om door te groeien en je verder te ontwikkelen.

Over Hobré

Hobré is een internationaal georiënteerd, groeiend bedrijf dat opereert in de markt voor procesanalyse technologie. Via een vestiging in Nederland, de Verenigde Staten en Hongarije bedienen we
onze klanten die zich bevinden in de olie- gassector en in de voedingsmiddelenindustrie. Kijk voor
meer informatie op www.hobre.com.

Sluit dit profiel bij je aan? Neem dan snel contact op met Bart Poortier, via email:
poortierb@hobre.com, of telefoon: 0299 434 531.

