Consultant Maintenance Engineering
Proficium is een technisch adviesbureau op het
gebied van maintenance en assetmanagement.
Wij buigen ons over grote infrastructurele onderhoudsvraagstukken van onze klanten waar vele
belangen mee gemoeid zijn. Betrouwbaarheid,
veiligheid en beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen zijn hier de belangrijkste thema’s. Wij
houden letterlijk de treinen op de rails, laten het
licht branden in de tunnels, zorgen dat de bruggen open en dicht gaan en rekenen uit wat het
kost om de auto’s op de weg te houden; kortom
wij durven te zeggen dat heel Nederland belang
heeft bij ons werk. Wij maken daarbij gebruik
van beproefde onderhoudsmethodieken en processen waarbij pragmatiek wellicht het belangrijkste wapen is.

Proficium is op zoek naar een volwaarde kennisdrager in de
Maintenance Engineering met passie voor techniek en infrastructuur.
Jouw Profiel:
Als professional heb je al enige jaren ervaring aan de adviserende technische kant van de infrastructurele projecten
en ben je toe aan je volgende stap in je carrière. Bij Proficium kun jij het verschil maken.

‘Als jij kunt rekenen, dan rekenen wij op jou!’
Het ideale profiel bestaat voor Proficium niet. Wij geloven in een dynamische diversiteit van bovengemiddeld getalenteerde mensen. Je beschikt over de nodige dosis persoonlijkheid, zelfstandigheid, creativiteit, ondernemerschap
en bent een tikkie eigenwijs. Daarnaast heb je een zeer scherp analytisch vermogen, bent communicatief vaardig,
kunt complexiteit overzien en bent omgevingsbewust. Je bent voorkomend en je hebt een mening.
Uiteraard pas je binnen ons team van consultants, ben je bereid kennis tot je te nemen en te delen. Tevens deel je dezelfde passie en affiniteit voor techniek. Begrippen als Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Life-Cycle-Cost,

‘De klant rekent op ons, omdat
wij kunnen rekenen’

klinken je bekend in de oren.

Proficium gaat niet voor goed werk. Dat klinkt
gek, maar wij gaan verder! Wij zijn pas klaar
als de klant gediend is met een oplossing en wij
met een gerust hart naar de volgende uitdaging
kunnen. Wij maken de klant zelfvoorzienend en
komen met eerlijke oplossingen. In de ogen van
onze klanten zijn wij snel, flexibel, to-the-point
en bieden pragmatische en transparante oplossingen. Wij gaan voor het beste werk voor onze

Zodra wij samen vinden dat je past binnen het team ga je aan de slag als Consultant Maintenance Engineering en

klanten. Dat noemen wij klantwaardering.

stanties en met de betrokkenen binnen de uitvoering.

In kleine projectteams brengen wij onze kennis en ervaring in om voor de klant te bepalen
hoe zij hun Assets zo optimaal mogelijk kunnen
inzetten en onderhouden. Dat is specialistenwerk en daar rekent de klant op. Wij deinzen niet
terug om complexe vraagstukken van de klant
om te zetten in beheersbare oplossingen. Geen
oplossingen die de klant wil horen, maar die de
klant nodig heeft. Soms is het licht laten branden gewoon het beste.

Jouw Functie:
maak je een belangrijk onderdeel uit van het projectteam welke zich bezighoud met het uitvoeren van onderhoudscontracten, zoals DBFM(O) en prestatiecontracten, in multidisciplinaire projectomgevingen.
Je bent binnen het projectteam verantwoordelijk voor het beoordelen van de, in de vraagspecificatie, gestelde eisen
op het gebied van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de elektrotechnische en mechanische systemen in de
infratechniek. Hierbij werk je te allen tijde vanuit het oogpunt van de totale levenscyclus van de betreffende objecten. Samen met de Reliability Engineer draag je zorg voor de coördinatie van het RAMS-programma en het tot stand
komen van de RAMS-vereisten. Daarnaast voer je prestatieanalyses uit.
Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers, leveranciers, advies-, engineerings-, architectenbureaus en keuringsin-

Functie-eisen:
HBO/WO werk- en denkniveau;
Ervaring met onderhoudsmethodieken;
Ervaring met projectmatig werken;
Affiniteit met moderne contractvormen;
Analytisch, communicatief, innovatief, klantgericht en samenwerken.

Ons aanbod:
‘Waar kun jij dan op rekenen?’
Wij zijn open en vol vertrouwen naar onze medewerkers. Jij ‘krijgt’ bij ons het volste vertrouwen en waardering en wij
verwachten van kandidaten dat zij deze vrijheid en waardering met beide handen zullen aanpakken. Je zult dus bij de
beteren behoren die zelfstandig en met hulp van je medecollega’s snel zal groeien in je rol als volwaardig professional.

Verder kun je rekenen op:
een dynamische werkomgeving bij verschillende vooraanstaande opdrachtgevers in het land;
veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens ons ‘cafetaria model’ waarin je veel vrijheden
krijgt om deze zelf in te vullen.

Reageren:

Ben je enthousiast geworden over Proficium reageer dan direct met een cv en motivatiebrief aan Pieter Steenkamp naar:
vacature@proficium.nl

