CirTec staat voor Circulaire
Technologie. CirTec is
leverancier van hoogwaardige
technologie voor de
behandeling van water en
afvalwater, voor zowel
waterschappen als de
industriële markt. De
activiteiten van CirTec zijn
gericht op projectontwikkeling
rondom scheidingtechniek.
Het productenpakket bestaat
onder andere uit verschillende
zeeftechnieken, slibindikking, ontwatering en droging en
verdampingsinstallaties.
Onze klanten zijn
waterschappen, industriële
eindgebruikers en contractors.
Wij ontwerpen, leveren,
installeren en onderhouden
installaties gebaseerd op onze
eigen technologie. Naast
projectrealisatie zijn wij
betrokken bij onderzoeks- en
ontwikkelingstrajecten. Onze
zuiveringssystemen zijn gericht
op terugwinning van
grondstoffen en hergebruik van
restwarmte.
CirTec heeft haar succes te
danken aan het ontwikkelen
van innovatieve oplossingen,
hard werken, goed luisteren en
betrokkenheid.

Acquisitie naar aanleiding van
deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.
CirTec B.V.
Nijverheidsweg 26
1442 LD Purmerend
0299-792080
www.cirtec.nl

Proces Engineer (M/V)
(40 uur per week)
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die affiniteit heeft met
zuiveringstechnologie en projectontwikkeling. Je hebt een werktuigbouwkundige opleiding afgerond op HBO niveau en hebt tenminste 5 jaar
werkervaring opgedaan, bij voorkeur in ons werkveld. Je beschikt over goede
contactuele vaardigheden, bent ondernemend en flexibel en houdt van
aanpakken. Je bent een goede gesprekspartner voor collega’s en klanten.
Je werkt gestructureerd en klantgericht en bent in staat de vragen van klanten
te vertalen naar onze diensten en producten binnen de gestelde kaders van
een project. Je bent vaardig met de gangbare software.
Functieomschrijving
Als Proces Engineer ben je nauw betrokken bij het opstellen en uitwerken van
het technisch ontwerp van installaties en heb je de technische leiding over
projecten tijdens het uitvoeringstraject. Daarnaast ben je betrokken bij in
bedrijfnames van installaties, waarbij je niet bang bent voor vieze handen en
zelf actief meewerkt. Werkzaamheden zijn onder andere:
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van documentatie zoals P&ID,
verbruikers- en instrumentatielijsten, functionele beschrijvingen en
opstellingstekeningen;
• Je stelt kostenramingen op en werkt aanbiedingen uit aan de hand van
vraagspecificaties, bestekken en/of ontwerpen van klanten en partners;
• Je bent aanspreekpunt voor opdrachtgevers, adviesbureaus en
leveranciers tijdens het ontwerp en de uitvoering van projecten;
• Je organiseert de planning van werkzaamheden, inkoop en aansturing van
leveranciers en onderaannemers en controleert en bewaakt de kwaliteit
van werkzaamheden van derden;
• Je ondersteunt de collega’s van verkoop en technologie en geeft
toelichting op het procesontwerp aan klanten en onderaannemers;
• Je stelt VGM-instructies op, organiseert toolbox overleggen en ziet er op
toe dat instructies en voorschriften worden nageleefd.
Vaardigheden/functie-eisen
▪ HBO werk- en denkniveau;
▪ Opleiding werktuigbouwkunde, affiniteit met procestechniek;
▪ VOL-VCA;
▪ Vijf jaar relevante werkervaring;
▪ Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
▪ Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
en een goede beheersing van de Engelse taal;
▪ Teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en zou je ons team willen versterken?
Stuur dan je reactie met je CV per e-mail naar secretariaat@cirtec.nl ter
attentie van Carlijn Lahaye. Voor meer informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Coos Wessels via telefoonnummer 0299-792080.

