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Heeft geen enkele elektrotechnische installatie geheimen voor jou, beschik jij over de juiste kennis en 
vaardigheden in de elektrotechniek? Ben jij in staat om tijdens engineeringswerkzaamheden goed 
overzicht te houden?  
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Geen vraag is ons te gek, geen probleem te ingewikkeld, we denken in technische 
maatwerkoplossingen die onze opdrachtgevers vooruithelpen. Al onze klanten, opdrachten en 
projecten zijn verschillend en daarom is niet één dag hetzelfde. 
 
Even voorstellen: 
Marine Systems is een onderdeel van de Delmeco Group. Een hecht, jong, fris team van 16 
medewerkers met samen jarenlange ervaring in het vak. Samen kunnen we elk vraagstuk op het 
gebied van engineering, uitvoering, productie, service en onderhoud voorzien van de juiste oplossing. 
Door het combineren van kennis, kunnen we met korte communicatielijnen flexibel en snel schakelen. 
Wat een absolute meerwaarde is voor onze klanten!  
Wil jij samen met je collega’s werken aan mooie en innovatieve projecten?  
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een 

 

Engineer Elektrotechniek (m/v) 
 

Krijg jij energie van: 

• Het ontwerpen en schetsen van elektrotechnische installaties conform de geldende normen, 

het uitwerken van een schets tot een tekeningenpakket,  

• Het samenstellen, in overleg met de bedrijfsleider/projectleider, van een budget en een 
tijdsplanning en bewaakt deze voor zowel de engineering als het tekenen. 

• Het samenstellen en beheren van een ontwerp/engineeringsdossier 

 

Ben jij proactief, innovatief, resultaatgericht en floreer jij in een transparante, open omgeving? Dan 

beschik je alvast over het Marine Systems DNA! Ben je daarnaast ook zelfstandig, maar als het erop 

aan komt een echte teamspeler?  

 

Herken jij jezelf in het volgende profiel: 

• Een opleiding op MBO niveau 4 in de richting elektrotechniek of heb je door ervaring en/of 

vakgerichte opleidingen gelijkwaardige ervaring;  

• Kennis van het softwarepakket Eplan (of vergelijkbaar); 
• Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Op de hoogte van toe te passen technieken en tekennormen; 

• Ervaring op het gebied van elektrotechnische installaties en materialen; 

• Beschik je over een geldig VCA diploma of ben je bereid om deze te halen 

 

Kun jij omgaan met ruimte, verantwoordelijkheden en kunnen we 100% inzet van jou verwachten? 

Ben jij nauwkeurig, stressbestendig, flexibel, communicatief vaardig en heb je doorzettingsvermogen? 

Solliciteer dan snel! 
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Wat bieden wij jou? 

• Een open gesprek over salaris en je toekomstvisie;  

• Een platte, open, transparante cultuur met een leuke, gezellige werksfeer; 

• Een organisatie waarbij doorgroeimogelijkheden aanwezig zijn; 

• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling middels vakgerichte of persoonlijke cursussen 

en/of opleidingen. 

 

Natuurlijk kijken we naar je opleidingen, diploma’s en werkervaring maar we vinden het nog 

belangrijker dat je jezelf thuis voelt binnen Marine Systems en dat je plezier hebt in je werk. We 

zoeken collega’s met Marine Systems DNA en daarmee bedoelen we dat je graag wilt leren, groeien, 

klaarstaat voor collega's en klanten en proactief meedenkt met de organisatie. 

 

Reacties op deze vacature kun je mailen naar info@marine-systems.nl 
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