Field Service Engineer
Wil jij bijdragen aan de groei van offshore wind? Voor de grootste heihamer ter wereld zoeken wij
een Field Service Engineer die ons helpt om de machine te assembleren, in bedrijf te stellen en te
testen.
Fistuca ontwikkelt en bouwt hamers voor het heien van offshore funderingen, bijvoorbeeld voor
windparken op zee. Het unieke heihamerontwerp maakt het mogelijk de funderingspalen op een
veel goedkopere manier te heien dan tot nog toe gebruikelijk is. Op dit moment bouwen we de
grootste heihamer ter wereld, die ter verhuur wordt aangeboden.
Fistuca bestaat uit 13 medewerkers en groeit, ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een
Field Service Engineer. Ons kantoor in hartje Delft is goed bereikbaar met ov en auto.
Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inbedrijfstellen, testen, onderhouden en aanpassen van onze machines, zowel mechanisch
als elektrisch;
Uitvoeren van mobilisatie en demobilisatie van onze machines;
Werkvoorbereiding;
Begeleiden van en toezicht houden op monteurs en onderaannemers;
Opsporen en oplossen van technische problemen, zowel zelfstandig als in samenwerking
Administreren en bestellen van voorraadartikelen;
Opleiden van operators;
Actief deelnemen aan en delen van 'best practices' in het reguliere werkoverleg;
Schrijven van handleidingen en procedures;
Veiligstellen van installaties;

Je hebt een echte aanpakkersmentaliteit en bent continu op zoek naar verbeteringen. Omdat Fistuca
een klein bedrijf is, krijg je veel verantwoordelijkheid. Daarnaast bieden wij je volop uitdaging en krijg
je goede doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden.
Functie-eisen
Voor deze functie beschik je over de volgende kennis en ervaring:
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+ werk- en denkniveau;
MBO-diploma in de techniek;
Minimaal 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in de offshore-industrie;
Allround hands-on vaardigheden, mechanisch en elektrisch;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift;
Leidinggevende kwaliteiten;
Bereidheid tot werken aan boord van schepen in een rotatieschema;
Rijbewijs B;

Interesse?
Ben je enthousiast geworden over deze vacature? Neem vóór 10 april contact op met Jasper Winkes,
per e-mail career@fistuca.com of telefoon 06-27367351.

