
Winel b.v. is sinds haar oprichting in 1956 uitgegroeid tot een toonaangevende specialist in de productie van allerlei soorten water-
dichte deuren en luiken voor de Maritieme industrie. Ons bedrijf is wereldwijd in 45 landen actief en betrokken bij vele grote interna-
tionale projecten. In 2008 heeft Staalart b.v. uit Blokzijl onze groep versterkt. Als gevolg van onze sterke groei in de Mega Jachtbouw 
en de Heavy Offshore zijn wij op zoek naar enthousiaste collega's om ons team te versterken. 
 
Wij zoeken een: 

Internationaal Service Engineer 
elektrotechnicus met WTB affiniteit

Doelstelling/Functie 
Het zelfstandig assembleren, installeren en in bedrijf stellen van alle door Winel B.V. en Staalart b.v. geleverde producten in het bin-
nen- en buitenland volgens de gestelde kwaliteitseisen. Tevens het verrichten van onderhoud- en servicewerkzaamheden aan deze 
producten aan boord van schepen. 

●     U beschikt over de volgende vaardigheden: 
●     U heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als elektrotechnicus. 
●     Een afgeronde opleiding MTS/HTS elektrotechniek 
●     Flexibele werkhouding en goede communicatieve vaardigheden 
●     Probleemoplossend vermogen 
●     Kennis van kwaliteitseisen, veiligheidsvoorschriften 
●     Kennis van elektro- en besturingstechniek, PLC’s 
●     Beheersing van Engelse taal in woord en geschrift 
●     In het bezit van een VCA diploma 
●     U bent in het bezit van rijbewijs B (+E)
●     Bereidheid veelvuldig te reizen

Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische organisatie met een prettige 
werksfeer. Uiteraard zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend. 

Contactgegevens
Is uw interesse gewekt? Stuur uw sollicitatie en CV naar: pz@winel.nl This e-mail address is 
being protected from spambots. 
You need JavaScript enabled to view it ter attentie van de heer R. Oeverhaus. 
Ook is het mogelijk met de heer Rob Oeverhaus te bellen voor meer informatie: +31 592 366060 

www.vacaturegidsimpuls.nl
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