
 

 

 

 

Word jij onze nieuwe collega waarvan de ontwerpen realiteit worden in de waterbehandeling, 

voedingsmiddelenbranche, energiewinning of machinebouw en petrochemie? 

 

 

» basic- en detailengineering van industriële elektrotechnische projecten, equipment en 

installaties; 

» (controleren van) haalbaarheidsstudies, calculaties en vastleggen van de scope en overall/ detail 

planningen van projecten; 

» opstellen van werkomschrijvingen en projectdocumentatie; 

» definiëring van technische en functionele specificaties; 

» inkoop van specifieke onderdelen, bewaking van uitleveringen en controleren van 

documentatie; 

» voeren van overleg met collega’s, opdrachtgevers en uitvoerend personeel, met als doel de 

kwaliteit en de veiligheid van de werkzaamheden te waarborgen. 

» samenwerking met en coördinatie van een team op het gebied van engineering-, constructie,- 

en commissioning werkzaamheden; 

» participeren in kick-off meetings, multidisciplinaire- en HAZOP studies. 

 

Een afgeronde opleiding Elektrotechniek op hbo-niveau. Daarnaast beschik je over de volgende 

kwaliteiten: 

» gedegen kennis van elektrotechniek en meet- en regeltechniek of juist een specialisatie in 

middenspanning en sterkstroom; 

» kennis van normen en algemene voorschriften; 

» jij bent oplossingsgericht, kan elektrotechnische vraagstukken analyseren en vind het leuk deze 

te verbeteren. Je bent een creatieve denker en kan je enthousiasme voor het vak omzetten in 

groeimogelijkheden; 

» werkervaring in een industriële omgeving; 

» communicatief vaardig in de Nederlandse taal in woord en geschrift, daarnaast spreek je 

(technisch) Engels en bij voorkeur Duits. 

» in bezit van rijbewijs B en bij voorkeur een geldig VCA-VOL certificaat. 

 

 

Kojo Engineering biedt je een solide, no-nonsens bedrijf, gemotiveerde collega’s, bedrijfsvervoer en een 

prima werk-privéverhouding. 

 

Wil jij jouw kennis en ervaring bij ons inzetten, dan bieden wij je naast voldoende ontwikkel- en 

doorgroeimogelijkheden, een vast contract, uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden 

en een passend salaris.  

Heb je vragen of wil je meer weten over deze functie of over Kojo Engineering, neem dan contact op 

met ons. Telefoonnummer: 0118 – 411042, vacature@kojo.nl of kijk op onze website www.kojo.nl. 

 

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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