
Field Engineer Elektrotechniek 
 
 

 

 

DTS² groeit! Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe Field Engineer in regio Hendrik-Ido-Ambacht 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je dagelijks werken met de nieuwste vooruitstrevende 

besturingstechnieken? Dan is dit je kans, want wij zijn op zoek naar een Field Engineer zoals jij. In deze 

functie zal jij je bezig houden met het onderhouden van theaters en het monteren en in bedrijf stellen 

van hijslieren, kettingtakels en hefplateau’s. Te denken valt aan: 

 

• Het installeren van voedingskasten en besturingskasten  

• Het inregelen van o.a. frequentieregelaars, load cells, encoder en plc’s   

• De inbedrijfstelling van high-end besturingscomputers 

• Het oplossen van storingen aan nieuwe en bestaande systemen 
 

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, staalconstructies, loopbruggen, 

belichtingsbruggen, rollenzolders en zaalkoven. De installaties die wij plaatsen zijn voorzien van high-

end besturingscomputers en voldoen aan hoge veiligheidseisen. Onze werkzaamheden vinden veelal 

plaats in theaters verspreid over Nederland en België. DTS² maakt deel uit van de VRI Tech Group. 

Over jou 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die het leuk vindt om dagelijks met de nieuwste 

besturingstechnieken bezig te zijn. Een medewerker die het geen probleem vindt om regelmatig drie 

dagen/nachten in de week van huis te zijn om te verblijven in de stad waar het theater zich bevindt en 

die het geen probleem vindt om storingsdiensten te draaien.  

Herken jij jezelf in onderstaande punten? Dan zijn wij op zoek naar jou!   

• Je hebt een mbo-diploma, richting elektrotechniek of vergelijkbaar  

• Je hebt enige ervaring als technicus/monteur in een technisch werkveld (bijvoorbeeld 

luchtvaart, motoren, elektrotechniek, scheepvaart) 

• Je bent een teamplayer die naast het individuele werk het teamwerk voorrang kan geven 

• Je bent gemotiveerd om te werken in een dynamische omgeving die zich constant evolueert 

(techniek en methoden) 

• Je hebt geen hoogtevrees en bent in het bezit van een geldig rijbewijs. 

 

Wat kun je verwachten van DTS²  

Wij bieden jou een fulltime afwisselende job in een nichemarkt, met veel ontwikkelingsmogelijkheden 

en een marktconform salaris. Ook houden wij rekening met de balans tussen werk en privé; tijdens de 

projecten werk je 4 dagen om vervolgens te kunnen genieten van 3 dagen weekend. Bovendien krijg je 

bij ons 25 vakantie- en 13 ADV dagen (cao Metaal en Techniek). 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Stuur dan een mail naar Jeanet van der 

Veen, j.vd.veen@vritechgroup.nl. Mocht je nog vragen hebben over de functie dan kun je contact 

opnemen met de Technical Manager, Robert Stelwagen via 050-3168260. 


