Voor Tanc B.V. zoeken wij momenteel (M/V):
(Senior) Project Engineer

Opleidingsniveau:
Ervaringsgraad:
Vakgebied:
Locatie:
Aantal uren:

MBO + / HBO
Minimaal 5 jaar werkervaring
Engineering
Zowel op kantoor Tanc als op locatie klant(en)
Fulltime

Tanc B.V. is een onafhankelijk bureau voor project management en engineering gericht op de opslag van olie, gas,
petrochemie en chemie. De expertise van onze medewerkers is gebaseerd op langdurige internationale praktische
ervaring in projectmanagement, advisering en projectengineering. Naast uitgebreide ervaring in de Benelux heeft
Tanc ook ervaring in Centraal- en Oost-Europa en het Midden Oosten.
Functie inhoud/takenpakket
 Sturende kracht in het ontwerp proces en/of verantwoordelijk voor het creatieve proces in de ontwerp fase(s).
 Ondersteunend door simulatie en berekeningen software.
 Ondersteunend voor Project Manager en mede verantwoordelijk voor realisatie tijdens de constructie en
uitvoeringsfase.
 Mede verantwoordelijk voor budget scope en planning.
 Coördineren van de contacten van projectteam leden,
aannemers en onderaannemers.
 Je werkzaamheden vinden zowel op kantoor te Andelst
als op locatie van de klant(en) plaats.
Functie-eisen
 Een afgeronde opleiding Werktuigbouwkunde of
vergelijkbaar.
 Kennis van Autocad, Plant 3D is een pré.
 Ervaring met MS-office en MS-project.
 Creatief in het oplossen van problemen.
 VCA (VOL) is een pré.
 Affiniteit met tankterminals en chemie.
 Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal zowel in
woord en geschrift.
 Kennis van Duitse en Franse taal is een pré.
 In bezit van een rijbewijs en bereid om te reizen.
 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 Flexibel en ruimdenkend.
 Bereid om incidenteel door te werken wanneer het werk af moet.
Wij bieden
 Uitdagend (internationaal) multidisciplinair werk.
 Een afwisselende, brede functie-invulling.
 De mogelijkheid om door training, opleiding en kennisdeling persoonlijke groei te bewerkstelligen.
 Een platte organisatie met ruimte voor eigen ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.
 Een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Vind je het leuk om betrokken te zijn bij onze projecten? Dan is dit de functie voor jou!
Stuur dan je motivatiebrief met CV naar de afdeling personeelszaken t.a.v. Mevr. C. van de Geijn: info@tanc.nl
Tanc B.V.
Geurdeland 1C
6673 DR Andelst
Tel:
+31(0)488-420620
Fax:
+31(0)488-452885

Postbus 31
6670 AA Zetten
Email:
Website:

info@tanc.nl
www.tanc.nl

