ADSE VACATURE

Electrical Systems Engineer
Waar ga je werken?

Wat zoeken wij in jou?

We.Love.Transport! Bij ADSE delen we een passie
voor transportsystemen en vinden we het belangrijk om
met ons werk bij te dragen aan het veilig, betrouwbaar,
betaalbaar en duurzaam vervoeren van passagiers en
vracht.

•

Als onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau
ondersteunen wij onze klanten in de luchtvaart, mobiliteit,
defensie en maritieme markt. Met projecten in de
volledige levenscyclus van het transportsysteem. Van
innovatieve onderzoeksprojecten tot ondersteuning van
fabrikanten, gebruikers en regelgevers. We hebben een
platte organisatie waar eigen verantwoordelijkheid en
initiatief hoog in het vaandel staan.

Wat ga je doen?
Als Electrical Systems Engineer help je klanten vanuit je
specialisme in het specificeren, innoveren, ontwikkelen,
modificeren, certificeren en beheren van hun
transportsystemen en bijbehorende infrastructuur. In een
snel ontwikkelende omgeving met aandacht voor
duurzaamheid, autonomie en digitalisering. Te denken valt
aan nieuwe type voortstuwing, veranderende rollen van
de operator en het steeds meer gebruik maken van data.
Je werkt hierbij in een team, afhankelijk van de
werkzaamheden werk je op kantoor, thuis of bij klanten op
locatie, in binnen- en buitenland. Vaak werk je aan een
aantal projecten tegelijkertijd, met een duur van een
aantal dagen tot een aantal jaar. Je kunt een rol gaan
vervullen in de zelfstandige ADSE Design Organisatie (EASA
Part-21) voor modificaties aan vliegtuigen.

•
•

•

•

Je hebt een afgeronde technische HBO of WO
opleiding met elektrotechniek als onderdeel
van de opleiding.
Je hebt aantoonbare kennis van en interesse
voor elektrotechniek en transportsystemen.
Je werkt zelfstandig, maar zoekt actief de
samenwerking met andere specialisten en
management.
Je bent flexibel, nieuwsgierig, creatief,
leergierig, kritisch, zelfstandig en
ondernemend.
Je bent breed georiënteerd en wilt door het
uitvoeren van projecten in verschillende
omgevingen leren en ontwikkelen richting
specialist op je vakgebied.

Wat kunnen wij je bieden?
ADSE biedt een dynamische werkomgeving in de
boeiende wereld van transport. Werken aan mooie
uitdagende projecten bij een maatschappelijk
betrokken werkgever met gemotiveerde en ervaren
collega’s.
Bij ons komen medewerk(st)ers op de eerste plaats.
Jij bent aan zet bij de keuze voor het project dat het
beste bij jouw ontwikkeling past. Je kunt bij ons in
diverse markten, vakgebieden en rollen aan de slag.
Je bent nauw betrokken bij het vormgeven van
jouw loopbaan en de ontwikkeling van het
vakgebied.

Pas jij bij ADSE?
Stuur dan je CV en motivatie naar jobs@adse.eu.
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