
3P is de expert voor projectondersteuning op het gebied van: Inspectie, Engineering, Project Management, 

Construction Management, Safety Management en Shutdown Management.  Wij zijn op zoek naar medewer-

kers die op detacheringsbasis bij een van onze opdrachtgevers geplaatst willen worden. 3P is sinds 1998 actief 

in de Petrochemische industrie en heeft diverse grote opdrachtgevers in haar portefeuille. Wij detacheren me-

dewerkers voornamelijk op korte termijn en ook op langdurige basis bij opdrachtgevers in Nederland. Ook bij 

diverse engineeringsbureaus en contractors hebben wij medewerkers op korte en langdurige basis werken. 

Momenteel zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen die een project tot een goed einde kunnen brengen. 

E&I Designer
Locatie:Terneuzen

Bedrijfsprofiel
De opdrachtgever is een disciplinair advies- en ingenieursbureau voor duurzame infrastructuur & mobiliteit; 

industrie, water & energie en planning & ontwerp. Vanuit een toekomstgerichte visie geven zij kwalitatief 

advies en realiseren ze creatieve ontwerpen en projecten. Zij dragen zo bij tot een betere woon-, werk- en 

leefomgeving. 

Functie omschrijving E&I Designer
●    Je hebt ervaring als ontwerper van proces- en productie-installaties op gebied van elektriciteit en/of  

 instrumentatie. 

●    Je voert als E&I Designer het elektrisch detailontwerp (middenspanning en laagspanning) uit en beschikt  

 over kennis van alle recente regelgeving. 

●    Je hebt een goede kennis van alle moderne instrumentatietechnieken (field instrumentatie en analyse 

 systemen) en bent in staat om zelfstandig dossiers samen te stellen.

Functie eisen
●    Graduaten Elektromechanica of elektriciteit met 3 jaar ervaring opgebouwd als ontwerper of als werk 

 voorbereider in een industriële omgeving. 

●    Ervaring met E-plan, AutoCAD en/of Microstation zijn een voordeel. 

Arbeidsvoorwaarden
●    Inschakeling voor langere periode (minstens 1 jaar)

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met Sandra van Uffelen op telefoonnum-

mer 0161-438500.

 

Solliciteren 
Indien u wilt solliciteren op deze functie, maakt u dan alstublieft een kopie van onderstaande link om direct 

online te reageren: 

http://www.3pgroup.com/index.php/page/applicants/command/applyforjob/vid/484766/bb/1&SiteId=1

www.vacaturegidsimpuls.nl


