
Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. 

Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij.

Vanuit het perspectief van water, bodem, en infrastructuur doen we dit via vier missiegebieden, waarin we onze bij-

dragen aan de internationale en Nederlandse missies beschrijven: Toekomstige delta’s, Duurzame delta’s, Veilige 

delta’s en een Veerkrachtige infrastructuur.

Omdat het beheer van  dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, 

ondernemingen, kennisinstellingen, universiteiten en NGO’s  in binnen- en buitenland.

Onze missie is ‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares 

stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen. Alle opdrachten en projecten, of ze nu ge� nancierd worden door de markt of uit gelden 

voor strategisch onderzoek, leveren een bijdrage aan het verstevigen van de kennisbasis. Daarnaast hechten wij zeer aan openheid en transparantie. Die 

houding is onder meer terug te zien in het vrij toegankelijk maken van de door Deltares ontwikkelde software en modellen. Open source werkt is onze vas-

te overtuiging. Bij Deltares, een non-pro� t organisatie, werken 850 medewerkers met 42 verschillende nationaliteiten en is gevestigd in Delft en Utrecht.

Ingenieur (hbo) meet-en regeltechniek te Delft
Ben jij een ingenieur met kennis van elektronica en mechatronica? En heb jij a�  niteit met het ontwikkelen van machines waarbij mechanica, 
elektronica en besturingssoftware samenkomen? Grijp dan deze kans en solliciteer voor de functie ingenieur meet- en regeltechniek. 

Wat kan jij verwachten als ingenieur meet-en regeltechniek  
Je komt te werken bij de afdeling Experimental Facility Support (EFS). EFS ondersteunt Deltares-brede activiteiten op het gebied van onder andere 

modelbouw, werktuigkunde, instrumentatie, meet- en regeltechniek. Daarnaast voert EFS technisch onderhoud uit namens beheerders van de 

fysische faciliteiten en/of regisseert dit onderhoud met derden. Het team telt zo’n 10 vaktechnische medewerkers, op MBO- en HBO-niveau op het 

gebied van elektrotechniek, metaal en hout. Jouw werkpakket bestaat onder andere uit het: 

• ontwikkelen van meet- en regelsystemen, instrumenten en modelbouw (mechanisch, elektronisch en besturingssoftware) samen met je   

 EFS collega’s en medewerkers uit andere afdelingen van Deltares;

• toezien op het juiste gebruik van de meetinstrumenten en stuursoftware;

• opsporen van storingen en verhelpen, waar mogelijk zelfstandig;

• meedenken bij het ontwerpen van modelopstellingen en assisteren bij het uitvoeren van de proeven (bijvoorbeeld de verwerking van   

 de data).

Wat verwacht Deltares van jou als ingenieur meet-en regeltechniek 
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding waarin meet- en regeltechniek een belangrijke component is (b.v. elektrotechniek of mechatronica);

• Je kunt elektrische schema’s lezen en analoge schakelingen ontwerpen. Je hebt ervaring of interesse in het ontwikkelen van meet- en   

 stuursoftware.

• Je hebt a�  niteit met het ontwikkelen van toepassingen waarbij mechanica, elektronica en software samenkomen;

• Je hebt a�  niteit met het begeleiden medewerkers in onze metaal, hout en elektronica werkplaatsen, maar ook medewerkers die metingen  

 uitvoeren in onze faciliteiten of buiten in het veld;

• Je hebt een sterk analytisch vermogen, goede communicatieve vaardigheden en voelt je thuis in een projectmatige werkomgeving.

Wat wij bieden 
• Een informele, dynamische en uitdagende werkomgeving;

• Deltares biedt een marktconform salaris. Inschaling vindt plaats op basis van je ervaring;

• Uitstekende opleidingsmogelijkheden. Bij Deltares werk je vanuit jouw talent en krijg je volop ruimte om dit verder te ontwikkelen!

• ABP middelloon pensioen, 34 vakantiedagen, een vitaliteitsbudget en een mobiliteitsbudget;

• Een prachtige werklocatie met bijzondere faciliteiten op onze campus zoals de Deltagoot en Geocentrifuge;

• Kansen om je kennis bij te spijkeren tijdens één van de vele lunchlezingen.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://careers.deltares.nl/nl/apply/ingenieur-hbo-meet-en-regeltechniek-te-delft/r6wn90


