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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! Ter ondersteuning van ons team, zijn wij op zoek 

naar een: 

 

Stagiair(e) Elektrotechniek of werktuigbouwkunde 
(uitvoering en/of engineering) 

 

Wat ga je doen? 
In de functie van stagiair(e) krijg je een stage opdracht die betrekking heeft op onze 
elektrotechnische– of  werktuigbouwkundige installaties van onze projecten. Dit kan verschillen van 
het praktisch uitvoeren en maken van installaties tot het maken van een ontwerp of het uitwerken van 
een technisch vraagstuk. Met behulp van onze elektrotechnische en werktuigbouwkundige engineers 
en monteurs ga je aan de slag met jouw stage opdracht, waarbij je door hen geholpen, gecoacht en 
ondersteund wordt. 
 

Het doel van de stage is dat jij veel gaat leren en ontdekken. Als stagiair(e) ben je onderdeel van het 

team en draai je volledig mee in de dagelijkse werkzaamheden. 

 

Wat kun je? 

Zowel MBO niveau 3 en 4, HBO AD en HBO stagiaires zijn van harte welkom; 
Je hebt interesse in elektrotechnische/werktuigbouwkundige installaties en tekeningen; 
Een goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal;  
Interesse in het werken met software pakketten als Inventor (W) of Eplan (E) 
Goede sociale en communicatieve vaardigheden;   
Ondernemende, proactieve en zelfstandige houding;  
No-nonsense mentaliteit;   
Je bent een teamspeler. 
 

Wat bieden wij jou? 

Een stagevergoeding passend bij het opleidingsniveau; 
Een informeel dynamisch bedrijf met een no-nonsense cultuur;  
Werken in een hecht, flexibel en energiek team;  
Mogelijkheid tot het doorgroeien naar een vaste baan.  
 

Durf jij deze uitdaging aan? 

Reageer dan snel op deze vacature door je motivatiebrief te mailen naar info@marine-systems.nl.  
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