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.

Voor onze afdeling Engineering zoeken wij een:

Engineer Machineveiligheid
De afdeling Engineering van EMMTEC services is
dé expert voor de chemische, de kunststoffen- en de
overige procesindustrie. We beheersen en overzien
projecten van A tot Z, zowel technisch als financieel.
Ons multidisciplinair ingenieursbureau bestaat uit
ongeveer 100 betrokken medewerkers.

•b
 en je creatief in het bedenken van (technische)
oplossingen;
• heb je minimaal 5 tot 10 jaar werkervaring in een
rol als engineer;
• beheers je de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• ben je in het bezit van een rijbewijs.

Ben jij de engineer die binnen een technische omgeving
in Noord-Nederland graag een stevige uitdaging
aangaat? Lees dan snel verder!

Ook heb je goede contactuele eigenschappen en een
klantgerichte instelling. Je bent vakinhoudelijk sterk en
houdt van professionele uitdagingen.

Wat ga je doen?
Als Engineer Machineveiligheid beoordeel je
bestaande en nieuwe installaties op persoonlijke
veiligheidsaspecten. Zo behoud en optimaliseer je
het veiligheidstechnisch functioneren van machines
en procesinstallaties. Dit doe je aan de hand van de
normen en wetgeving die hiervoor gelden. Dankzij jouw
kennis en ervaring worden onder meer de Europese
Machinerichtlijn en Arbowet op de juiste wijze toegepast
en zijn de schriftelijke rapportages helder en duidelijk.
Hiermee garandeer je de veiligheid van de mensen die
in de installaties werken.

Wat wij bieden
EMMTEC services 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, want je bent
medeverantwoordelijk voor de prestaties van een bedrijf
met een omzet van circa € 60 mln.
Het betreft een fulltime baan van 38 uur per week. Je
standplaats is Emmen.

Wie zoeken we?
Als Engineer Machineveiligheid:
• ben je in het bezit van een technische hbo-opleiding
in de richting van elektrotechniek of werktuigbouw,
aangevuld met cursussen op het gebied van
Arbowetgeving, RI&E-methodieken, risicobepaling,
Atex en machinebouw;
• verdiep jij je graag vakinhoudelijk in de materie;
• heb je een positief kritische instelling;

Meer informatie of solliciteren?
EMMTEC services wordt in de werving en selectie
ondersteund door viadeBruin. Heb je interesse in deze
vacature? Stuur dan je cv naar of neem contact op met
viadeBruin: henkjan@viadebruin.nl of 06-14 45 80 82.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met
Elbert Hoogenboom, Manager Safety Solutions, via
06-53 84 09 51.
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