BEN JIJ EEN TEAM PLAYER?
Petrogas, onderdeel van Mourik en gevestigd te Eindhoven en Gouda, is een gerenommeerd, wereldwijd
opererende onderneming. We ontwerpen en leveren op turn‐keybasis gasinstallaties aan energieleverende‐ en
grote industriële bedrijven, indien gewenst ook inclusief complete projectbegeleiding. Het productenscala van
Petrogas omvat meet‐ en regelinstallaties voor gas en olie, installaties voor onttrekking en opwerking van biogas
en LPG – systemen.
Voor de uitbreiding van onze afdeling Assembly binnen de vestiging in Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een

Senior Electrical Assembler (40 uur)
In deze functie werk je nauwkeurig, zelfstandig of in teamverband, aan het elektrische deel van de installatie waarbij het
streven is een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren dat voldoet aan de gestelde specificaties en binnen de gestelde
tijd.
In deze functie bestaan je dagelijkse werkzaamheden onder andere uit:
 Het monteren van installaties aan de hand van general arrangements, P&ID’s en aangeleverde onderdelen waarbij
onder andere de volgende werkzaamheden worden verricht
o
Het samenstellen en afbouwen van de installatie op elektrisch gebied.
o
Het verzorgen van de instrumentatie aan de installatie.
o
Het aansluiten van de bekabeling aan de junctionboxen en elektrische componenten.
 Het tijdig terugkoppelen van problemen, aanpassingen en testresultaten aan de leidinggevende.
 Kwaliteitscontrole en bijsturen waar nodig ten aanzien van kwaliteit en kennis van de E‐monteurs met betrekking tot
de installaties.
Wat vragen wij van jou voor deze functie:
 MBO 4 werk‐ en denkniveau.
 Technische opleiding op het gebied van E&I of gelijkwaardig.
 Kennis van normen, zoals ATEX, IECEx, is een pré.
 Kennis van en ervaring met het lezen van technische documenten, zoals tekeningen en stuklijsten.
 Kennis van de Engelse taal in verband met het kunnen begrijpen van tekeningen en specificaties.
Wat bieden wij:
Bij Petrogas bieden wij je een informele werksfeer met flexibele werktijden en een prima salaris. Je hebt volop ruimte voor het
bedenken en uitwerken van je eigen initiatieven. Je maakt deel uit van een sterk gemotiveerd en kundig team, waarin ruimte is
om elkaar te helpen groeien. Ook krijg je 27 vrije dagen + 13 ADV dagen conform de CAO Metalektro.
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