Consultant/Specialist Techniek & Automatisering
Proficium is op zoek naar een kennisdrager in technische Installaties met passie voor techniek, automatisering
en infrastructuur.
Jouw Profiel:
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 goed ontwikkeld analytisch
vermogen, bent communicatief vaardig, kunt complexiteit overzien en bent omgevingsbewust.
Uiteraard pas je binnen ons team van consultants, ben je bereid kennis tot je te nemen en te delen met je
collega’s. Tevens deel je net als ons dezelfde passie en affiniteit voor techniek.
Jouw Functie:
Als specialist Techniek en Automatisering lever je de juiste input ten behoeve van de volgende diensten,
afhankelijk van wat het beste bij jou past.
• Het leveren van technisch inhoudelijk advies binnen complexe infra gerelateerde projecten, zoals tunnels
en bruggen.
• Het bedenken en ontwikkelen van de complete architectuur voor technische installaties.
• Het bedenken en ontwikkelingen van automatiseringsoplossingen en user interface (MMI).
• Het testen, analyseren, coördineren en managen van testtrajecten gerelateerd aan technische installaties.
• Als gastdocent Tunnel Technische Installaties opleiding geven aan OBI-bediendeskundigen, vak
deskundigen, inspecteurs en aannemers.
• Meedenken in de ontwikkeling van ons eigen beheer en monitoringsysteem JOOST en TESSA.
www.Joostentessa.nl.
Je dient als aanspreekpunt voor zowel interne als externe stakeholders op het gebied van
werktuigbouwkundige, elektrotechnische en besturingstechnische systemen van infra technische installaties.
Functie-eisen:
• HBO/WO werk- en denkniveau (of MTS+ en bereid door te leren).
• Proactieve instelling.
• Affiniteit met installatietechnische systemen en industriële automatisering.
• Communicatief, innovatief, klantgericht en samenwerken.
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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 collega’s 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 consultant/specialist.
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.
Bij interesse, neem contact op met Jasper Staadegaard op 06-28835613 of mail naar
jasper.staadegaard@proficium.nl
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