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Engineer Elektrotechniek 
 
 
De technische sector in Nederland groeit momenteel enorm hard. 
Met name in het optimaliseren en verbeteren van de elektriciteitsnetten en het bouwen 
van elektrotechnische installaties. INGENTIS is actief binnen deze marktsegmenten. 
 
Wij leveren brede technische ondersteuning en engineering op het gebied van E&I aan 
onze klanten. Vanwege onze groeiende orderportefeuille zijn wij op zoek naar een 
Engineer die ons team wil komen versterken. 
 
Als Engineer ga jij je onder andere bezighouden met een breed scala aan 
energietechnische onderwerpen voor projecten binnen de werkgebieden van 
INGENTIS. 
 
Het is een brede functie in een klein dynamisch bedrijf, waarvan je veel kunt en zult 
leren. Wij zijn geen “vakjes-denkers” en geven je de vrijheid en de begeleiding die je 
nodig hebt. 
 
Het maakt voor ons ook niet uit waar je woont of welke tijden je exact werkt maar dit 
ligt wel aan de mate van begeleiding die je nodig hebt. Wil je als starter beginnen aan 
deze mooie uitdagende functie dan is onze wens dat je c.a. 50km van Alkmaar woont. 
Heb je al wat meer ervaring dan begeleiden wij je wat meer op afstand. 
 
Voorbeelden van onderwerpen waaraan je zult werken, zijn: 
- Engineering van hoogspanning stations (met name secundair); 

- Engineering van laag- en middenspanning verdelers (panelen); 
- Beantwoording van vraagstukken met betrekking tot betrouwbaarheid en 

netkwaliteit; 
- Uitvoeren van storingsonderzoeken en deelname aan FAT; 
- Uitvoeren van (net)studies en berekeningen; 
- Tekenwerk. 
 
Je profiel: 
- Je hebt een MBO en/of HBO-opleiding elektrotechniek, energietechniek of 

algemene operationele techniek; 
- Bij voorkeur heb je enkele jaren werkervaring, maar dit is geen harde eis voor ons; 
- Jij hebt ervaring met : AutoCad, ElCad en/of EPLAN; 

- Je aantoonbare affiniteit hebt met werkzaamheden in de E&I techniek; 
- Je bent representatief en communicatief vaardig; 
- Daarnaast ben je leergierig en kun je zelfstandig werken zowel vanuit huis als op 

locatie; 
- Je begrijpt, verstaat, spreekt en schrijft correct Nederlands en Engels; 
- Je bent parttime of fulltime beschikbaar. 
  



 

Bezoekadres: Koelmalaan 350 - ruimte 1.05, 1812 PS Alkmaar 
Postadres: Frieseweg 65,1823 CB Alkmaar 

 
 

w
w

w
.IN

G
EN

TI
S.

n
l 

Ons aanbod: 
Bij INGENTIS geef je vorm aan je eigen toekomst én aan die van ons bedrijf. Je bent 
voor ons heel belangrijk, behalve een goed salaris en een gezonde dosis werkplezier 
krijg je: 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van een full- of parttime 

dienstverband; 
- Een veelzijdige baan met interessante onderwerpen, projecten en 

gesprekspartners; 
- Een informele werksfeer in een platte organisatie, waarin iedereen aanspreekbaar 

is en de deur altijd openstaat; 
- Goede begeleiding, ontwikkel- en groeimogelijkheden en de mogelijkheid om met 

ervaren collega's te sparren. 
 
Wie zijn wij: 
INGENTIS is een jong en dynamisch bedrijf met de hoofdvestiging in Alkmaar (NL). 
Samen met onze klanten richt INGENTIS zich op de realisatie van een betrouwbare en 
veilige transport en distributie van elektriciteit en alles wat daarbij komt kijken. 
Onze klanten zijn netbeheerders, (lokale) overheden, industriële partners en 
dienstverleners. 
We zijn flexibel in onze werkzaamheden en door onze directe communicatie en 
bedrijfsopzet hebben we een informele sfeer. 
 
Voor vragen kun je gerust contact met ons opnemen via : info@INGENTIS.nl of direct 
met Martin Mantz : 06-24200451. 
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