
De A. de Jong Groep is een familiebedrijf dat ooit begon als scheepswerf. Inmiddels hebben we meer dan honderd jaar erva-
ring op de markt van energie- en milieutechnologie. Alles wat we doen draagt bij aan de reductie van emissies, het verlagen 
van energieverbruik, het leveren van hoog rendement en het verminderen van negatieve milieu-effecten.

R&V Engineering BV, De Jong Combustion BV en De Jong Thermal Engineering BV ontwerpen en leveren wereldwijd verschil-
lende types en op maat gemaakte industriële brander systemen voor gasvormige – en vloeibare brandstoffen. Met meer dan 
800 referenties en meer dan 80 jaar ervaring beschouwen wij onszelf als experts binnen ons vakgebied. 

Process Engineer
 
Wat zoeken wij
Ter versterking van ons team voor onze vestigingen van R&V Engineering BV in Hilversum en De Jong Combustion BV in 
Schiedam zijn wij op zoek naar getalenteerde Process Engineers (2 FTE). Als Process Engineer heb je relevante technische ken-
nis en ervaring op het gebied van energietechniek.

Op basis van de specifieke eisen en wensen van onze klanten leg je als Process Engineer de basis voor het technische ontwerp 
van onze brander systemen. Daarbij ben je in staat om de wensen van onze klanten te vertalen naar een technische en com-
mercieel aantrekkelijke oplossing op maat.

Als proces engineer ben je nauw betrokken bij zowel sales ondersteunende activiteiten alsmede bij ondersteunende activiti-
eiten in de project uitvoering. Je werkt zelfstandig procestechnische vragen van klanten en je collega’s uit.

Jouw profiel
Vanwege de dynamische aard van onze business ben je flexibel, zelfstandig en zeer gemotiveerd.

Als Process Engineer beschik je over:
  Ervaring en/of relevante opleiding binnen de energietechniek (bij voorkeur affiniteit met verbrandingstechnologie); 
  Een afgeronde relevante HBO/WO opleiding; 
  Beheersing van de Nederlandse-, Engelse- en Duitse taal in woord en geschrift; 
  Ambitie om door te groeien naar bijvoorbeeld een sales- R&D- of projectmanagementfunctie. 
  Daarnaast ben je communicatief vaardig, een doorzetter, werk je goed onder druk en kan je zowel zelfstandig werken 
          als binnen een team.

Wat bieden wij

Wij bieden jou;
  Een baan met veel afwisseling in een open, informele en internationale werkomgeving; 
  Een competitief salaris; 
  Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden; 
  Doorgroeimogelijkheden in een groeiende organisatie.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, maakt u dan alstublieft een kopie van onderstaande link om direct te reageren: 
http://www.dejong.nl/solliciteren/sollicitatieformulier/process-engineer.html
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