
WAT WIJ BIEDEN

Een goed marktconform salaris

Een laptop, telefoon en een lease auto

38 vakantiedagen op fulltime basis

Een goede pensioenregeling

Doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld Project Manager

Werken bij Centrica Business Solutions betekent dat jij hét verschil kunt maken in de wereld van duurzame

energieoplossingen. Je maakt deel uit van een gedreven groep collega’s in een organisatie met groeiambities.

Daarnaast hebben wij je nog veel meer te bieden:

PROJECT ENGINEER BENELUX - FULL TIME

WIJ ZOEKEN EEN

WIE ZIJN WIJ

Centrica Business Solutions is een internationaal energie- en dienstverleningsbedrijf met vestigingen in

Uithoorn en Antwerpen. Wij helpen klanten om hun energiehuishouding toekomstbestendig en duurzamer te

maken. Dat doen we met de inzet van decentrale energieoplossingen, zoals bijvoorbeeld warmtekracht-

koppeling (wkk), energie monitoring, batterijen of vraagrespons oplossingen. We werken voor vele klanten in de

glas- en tuinbouw, gezondheidszorg, maakindustrie, detailhandel, vrije tijd en de publieke sector.

INTERESSE OF WIL JE MEER VAN ONS WETEN?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct op deze functie door je CV en motivatie te

sturen naar  personeelszaken@centrica.com of telefonisch via 06-51521934.

HOE ZIET JOUW FUNCTIE ERUIT?

Jouw werk als Project Engineer is afwisselend! Je werkt aan meerdere projecten tegelijk en schakelt veel. In de

basis werk je aan projecten voor warmtekrachtkoppeling en noodstroomsystemen.

Als Project Engineer ben je (mede)verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het gehele project, van de

ontwerpfase tot en met de inbedrijfstelling en oplevering aan onze opdrachtgevers.

Wij geloven in ownership en daarom ben jij bezig met zowel de voorbereiding als ook de uitvoering van alle

projectfasen. Denk hierbij aan alle activiteiten en taken binnen de gespecificeerde tijdsduur, terwijl je rekening

houdt met de kosten, kwaliteitsnormen, wettelijke en lokale veiligheidsvoorschriften om uiteindelijk het

product als geheel te installeren en af te leveren naar de verwachting de opdrachtgever. 

WIE BEN JIJ?

Een technische achtergrond, het liefste vanuit een studierichting als Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of

Mechatronica

Ervaring met zowel mechanische als elektro-technische vraagstukken

Kennis en ervaring van AutoCad 2D/3D

Je bent organisatorisch zeer sterk, kunt gestructureerd werken en stressbestendig

Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan schakelen tussen contact met de klant en met onze

leveranciers

Rijbewijs B

Om de functie van Project Engineer succesvol uit te voeren beschik je onder andere over:

mailto:personeelszaken@centrica.com

