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Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je dagelijks werken met de nieuwste vooruitstrevende besturingstechnieken 
en gaat jouw hart sneller kloppen van het ontwerpen van besturingssystemen? Dan is dit je kans, want wij zijn op zoek naar 
een Electrical Engineer zoals jij!  

In deze functie neem jij binnen het projectbureau de engineering en het schematisch verder uitwerken van elektrotechnische 
besturingen op je. Dit betreft besturingssystemen van diverse gradaties, d.w.z. relais gestuurd, PLC-gestuurd tot high-end 
besturingssystemen met frequentieregelingen en aanvullende veiligheidssoftware. Ook behoort de elektrotechnische 
werkvoorbereiding ten behoeve van en de overdracht naar de productie en montage van de besturingssystemen tot je 
verantwoordelijkheden. Het kan ook voorkomen dat jouw hulp gewenst is om eventuele problemen tijdens uitvoering en 
inbedrijfstelling het hoofd te bieden. 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Dutch Theatre Systems & Services (kortweg: DTS²) en zijn specialist op het gebied van het ontwerpen en plaatsen van 
geautomatiseerde theaterhijs- en hefinstallaties. Hierbij kun je denken aan liersystemen, orkestbakheffers en 
computerbesturingen, maar ook staalconstructies, loopbruggen, belichtingsbruggen, rollenzolders, zaalkoven e.d. De 
installaties die wij plaatsen zijn voorzien van high-end besturingscomputers en voldoen aan hoge veiligheidseisen. Ons 
werkveld strekt zich uit tot West-Europa. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website, www.dts-2.com.  
 
Over jou 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste engineer die het leuk vindt om dagelijks met de nieuwste besturingstechnieken bezig 
te zijn en in staat is zelfstandig elektrotechnische (voor)ontwerpen te maken o.b.v. technische bestekken. 
 
Herken jij je in onderstaande punten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

• Je hebt een MBO/HBO opleiding, richting elektrotechniek / besturingstechniek 

• Je hebt interesse in, kennis van en ervaring met elektrotechnische tekensystemen, wij werken met E-plan 

• Je hebt interesse in en kennis van besturingstechnieken (hardware en software) 

• Je hebt interesse in en kennis van projectmatig werken (ontwerp, realisatie, werkvoorbereiding, ondersteuning bij 
de productie, installatie en inbedrijfstellen van besturingskasten 

• Je bent kwaliteits- en kostenbewust 

• Je bent woonachtig in omgeving Groningen en in het bezit van een rijbewijs 
 
Wat wij jou bieden 

• De mogelijkheid om te werken in een nichemarkt aan tot de verbeelding sprekende producten voor de 
theaterwereld, zoals lieren en hefsystemen 

• Geen standaardproducten waardoor er veel ruimte is voor eigen creativiteit en inbreng; je ideeën en voorstellen 
worden serieus genomen!  

• Veel afwisseling in de gewenste ontwerpen 

• Werken in projectteams met verschillende disciplines 

• De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen in een technische omgeving 

• Een fulltimedienstverband met een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden conform cao 
Metaalbewerkingsbedrijf (o.a. 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen). 

 
Geïnteresseerd? 
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Mail dan je motivatiebrief met CV naar Jeanet van der Veen, 
j.van.der.veen@integrongroup.nl. Ontvang je liever eerst nog meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met 
de Technical Manager, Robert Stelwagen via 050-3168260.  
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