Lead Engineer Emmett Green Engineering
Kan jij het aan om bij een start-up te werken in het centrum van techniek en verduurzaming? Heb jij je
sporen al verdient? Dan is deze baan als lead engineer wellicht wat voor jou!
Emmett Green Engineering is een start-up die zich richt op de ontwikkeling van energiesystemen die
nodig zijn voor de verduurzaming van ons leefmilieu. Dit zijn netaansluitingen voor zon, wind of
batterijsystemen op midden- of hoogspanning. Maar ook uitbreidingen van elektrische transport en
distributie installaties. Hiervoor is vooral een brede kennis nodig van primaire en secundaire systemen.
Wij werken hierbij samen met een internationale partner die de detail engineering uitvoert. Balanceer
jij de onderstaande competenties tijdens jouw werk?
1. Technische skills om te kunnen ontwerpen en te toetsen aan de kwaliteitseisen.
2. Projectmanagement skills om op tijd, binnen budget de afgesproken kwaliteit te leveren.
3. Leiderschap skills om een klein team van engineers, consultants en tekenaars aan te sturen.
Onze eerste projecten zijn inmiddels een feit en er komen er nog veel meer aan. Om die reden zoeken
we versterking. Heb je de onderstaande vaardigheden, dan komen we graag met jou in contact:
•
•
•
•

Goede communicatieve en sociale vaardigheden
Ondernemend
Zelfstandig werkend en in staat om verantwoordelijkheid te dragen
Een relevante HBO/WO-studie zoals energie techniek of werktuigbouw hebt afgerond

Emmett Green Engineering biedt jou de gelegenheid om te ondernemen en je verder te verbreden.
Naast interessante technische projecten in het hart van de energietransitie, kan je jezelf verder
ontwikkelen in de techniek in de breedste zin van het woord. Je bent belangrijk voor ons en je krijgt je
eigen projecten en ontwikkeltrajecten. Naast de techniek coachen we je op jouw soft skills. We bieden
veel doorgroeimogelijkheden, vrijheid en kansen om bij een start-up te werken. Onze
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Neem contact met ons op:
Maarten-Jan van Blijswijk, 06 2036 4200 / vanBlijswijk@emmettgreen.nl

