
 
 

 

 

Voor onze vestiging in Zwaag zijn wij op zoek naar een:  

Engineer Elektrotechniek (fulltime) 

Wil je graag dicht bij huis werken, zonder files en regelmatig leuke feestjes met collega’s? Heb je een passie voor 

techniek? Hou je van innovatieve en hoogwaardige technieken? Reageer dan op deze vacature en kom kennis maken 

met ons jonge en enthousiaste team! 

Wij zijn een bedrijf met veel kennis en ervaring in Noord-Holland. Wij ontwerpen, installeren en beheren de technische 

installaties in met name zorg gerelateerde organisaties zoals ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar ook voor andere 

utiliteitswerken in de commerciële sector zijn wij graag de technisch specialist. Wij vinden het van groot belang om altijd 

mee te denken in de engineeringsfase, om zo tot de meest geschikte oplossing te komen. Dat kan alleen omdat Sasburg 

Techniek bestaat uit makkelijk toegankelijke, professionele, vakbekwame en betrouwbare collega's met een 

gemeenschappelijke visie. Daarnaast zijn wij VCA**2017/6.0 en ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

Functieomschrijving: 

Als Engineer ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van de wensen van de opdrachtgever en deze te vertalen naar 

een voor uitvoering geschikt ontwerp. Je denkt mee bij technische vraagstukken en genereert hiervoor duurzame 

oplossingen. Je bent het technisch geweten en sparringpartner van projectleiders.  

De werkzaamheden omvatten o.a.: 

 ontwerpen van technische installaties; 

 communiceren over en omzetten van schetsen in tekeningen; 

 opstellen van technische (detail)tekeningen met betrekking tot diverse installaties. 

 het visualiseren, detailleren in technische tekeningen en nader beschrijven van een  

bestaande of toekomstige werkelijkheid; 

 detailleren van product(onderdelen) via symbolen en bijzonderheden (materialen, maten e.d.) 

 het verzorgen en controleren van technische tekeningen; 

 vervaardigen van materiaal- en bestellijsten; 

 diverse contacten met leveranciers; 

 beheren van informatie; 

 contact met monteurs. 

Functie-eisen: 

 je bent in bezit van een afgeronde MBO/HBO opleiding Electrotechniek; 

 aantal jaar aantoonbare relevante werkervaring; 

 ervaring met tekenpakket Autocad; 

 pre: aanvullende cursussen en trainingen in het vakgebied; 

 pre: in het bezit van een VCA-VOL certificaat; 

 goede communicatieve vaardigheden; 

 je bent accuraat en creatief; 

 werkt zowel zelfstandig als in teamverband. 

Arbeidsvoorwaarden: 

 een salaris tussen de € 3.000 tot 4.500 per maand, passend bij je werkervaring en opleiding; 

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 een zeer afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie in een prettige werksfeer; 

 een zeer actieve personeelsvereniging.  

 

Solliciteren? Mail je CV en motivatiebrief naar daisy.huijsman@sasburgtechniek.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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