
Wie zoeken wij?
Voor het technisch invullen en aansturen van de (noodstroom)projecten zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste en gedreven project engineer. Ben jij die “spin in het web” die overzicht houdt in de 
complexiteit van het vinden van de technische oplossing, passend binnen het financiële plan en de 
altijd weer uitdagende planning? Heb je de relevante kennis en ervaring en zoek je een baan met 
veel afwisseling in techniek en werkomgeving? Dan ben jij de persoon om het team van 
Brinkmann & Niemeijer te komen versterken.

Binnen het compacte en gemotiveerde team werk je zelfstandig in de uitvoering van projecten. 
Hierbij (kunnen) de werkzaamheden bestaan uit:
•	 Coördineren	van	(noodstroom)projecten	van	opdracht,	ontwerp,	inkoop,	samenbouw,	testen,			
 tot installatie en oplevering op locatie;
•	 Vertalen	van	klantenwens	in	concrete	oplossingen;
•	 Ondersteuning	bij	opstellen	van	calculaties	voor	offertes.
•	 Ontwerp	van	de	noodstroominstallatie	inclusief	opstellen	van	sterkte-,	lucht-	&	geluids-
	 berekeningen	en	het	maken	van	de	opstellings-	of	detailtekeningen	in	AutoCAD;
•	 Lezen	en	begrijpen	van	elektrische	schema’s	en	-installaties;
•	 Opstellen,	bijhouden	en	opvolgen	van	de	projectplanning;
•	 Uitvoer	van	werkvoorbereiding	en	het	begeleiden	en	aansturen	van	de	werkzaamheden;
•	 Onderhouden	van	contacten	met	opdrachtgevers	en	toeleveranciers.	

Wat biedt Brinkmann & Niemeijer jou? 
•	 Een	leuke	dynamische	omgeving	met	veel	afwisseling	in	je	werk	in	een	informele	en	
 collegiale werksfeer;
•	 No-nonsense	mentaliteit;
•	 Een	functie	met	veel	verantwoordelijkheid	en	ruimte	voor	groei	en	ontplooiing,	zowel	op	vak	 	
 inhoudelijk als persoonlijk vlak;
•	 Marktconform	salaris,	afgestemd	op	werkervaring	en	opleiding;
•	 Eigentijdse	secundaire	arbeidsvoorwaarden	met	mogelijkheid	om	je	persoonlijk	te	
 ontwikkelen;
•	 Je	start	in	een	tijdelijk	contract	met	uitzicht	op	een	vast	dienstverband.

Wat vragen wij van jou?
•	 Een	technische	opleiding	op	minimaal	HBO-niveau	in	Installatietechniek	of	werktuigbouw-	 	
 kunde door opleiding en/ of ervaring verkregen.;
•	 Je	bent	gedreven,	werkt	kwaliteitsbewust	met	gevoel	voor	klanten	en	collega’s;
•	 Goede	contactuele	eigenschappen	en	sociale	vaardigheden;
•	 Meerjarige	ervaring	met	soortgelijke	werkzaamheden.	Bij	voorkeur	bekend	met	diesel-
	 generatoren	en	noodstroominstallaties/UPS;
•	 Ervaring	in	AutoCAD/Solidworks	en	bijvoorkeur	ook	BIM;
•	 In	het	bezit	van	minimaal	rijbewijs	B,	voorkeur	ook	E.

Contactgegevens:
Indien	deze	functie	u	aanspreekt,	stuurt	u	dan	uw	motivatie	met	uitgebreide	CV,	inclusief	een	
indicatie	van	uw	huidig	beloningspakket	per	e-mail	naar	b.vanittersum@bnmotoren.nl onder 
vermelding	van	referentie:	Project	Engineer.	Voor	meer	informatie	kunt	u	telefonisch	contact	
opnemen	met	de	heer	Benno	van	Ittersum,	telefoon	0571-276900.

Voor meer informatie over ons bedrijf kunt onze website bezoeken:  www.brinkmann-niemeijer.nl

Als op een locatie geen stroomvoorzie-

ning aanwezig is, of de primaire stroom 

uitvalt, is een (nood) stroomaggregaat 

noodzakelijk om voor stroom te zorgen. 

Tijdelijk, zoals in de verhuur of bij werk-

zaamheden aan grond-, weg- en water-

bouw, of als vaste noodstroomvoorzie-

ning in een gebouw zoals bijvoorbeeld 

een ziekenhuis, waar stroom zelfs van 

levensbelang kan zijn.

Brinkmann & Niemeijer uit Twello is 

sinds vele jaren een waar begrip op 

het gebied van dieselmotoren en ge-

neratoren en de naadloze samenbouw 

hiervan tot aggregaten in alle soorten 

en maten en voor diverse toepassingen. 

Van advies, engineering, bouw, testen, 

plaatsing, installatie en nazorg. Daar-

naast levert Brinkmann & Niemeijer 

ook (diesel)motoren, omkastingen, en 

pomp/hydrauliek aggregaten.


