Heb jij het talent en de passie om innovatieve projecten te ontwerpen
binnen PCS??
Project Engineer smart buildings (Vestiging Zwijndrecht)
Als Project Engineer bij PCS krijg je de kans om samen met jouw team innovatieve
besturingen/oplossingen te ontwerpen voor de grootste klanten van Nederland. Dit zijn
complexe multidisciplinaire projecten, waarvan de coördinatie in jouw handen zal liggen.
Het is jouw verantwoordelijkheid dat de wens van de klant wordt vertaald in een praktisch
innovatief uitvoerbaar ontwerp waarin rekening is gehouden met duurzaamheid,
gebruikerstevredenheid, welzijn, veiligheid, budget en de spelregels en voorwaarden die
bepaald zijn.
Wat worden jouw verantwoordelijkheden?
• Meewerken aan bijzondere projecten;
• Meewerken aan offertes;
• Initiëren en uitwerken van technische concepten op diverse gebieden;
• Het opstellen van functionele omschrijvingen;
• Klantcontact op alle niveaus met betrekking tot advies en/of uitvoering.
Je werkt nauw samen met de projectleider. Daarnaast werk je in een team met
gelijkgestemde specialisten en werk je functioneel gezien onder de projectleider.
Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen?
• Woonachtig in Zuidwest Nederland;
• Een afgeronde MBO- (niveau 4) en/of HBO-opleiding;
• Brede interesse in techniek;
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in elektro-, installatie-, besturings- en/of regeltechniek;
• Naast een klantgerichte houding verwachten wij van jou een zelfstandige en
initiatiefrijke instelling;
• Je hebt de focus op samenwerking en weet verschillende partijen met elkaar te
verbinden;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wat wordt jou geboden
• Een goed salaris in lijn met ervaring en opleiding;
• Een uitdagende baan binnen een dynamisch bedrijf;
• Een laptop en een mobiele telefoon van de zaak;
• 37 vrije dagen en pensioen (50% vergoeding door werkgever);
• Afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden;
• Werkzaam in een jong, professioneel en informeel bedrijf;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reële doorgroeimogelijkheden;
• Mogelijkheid tot het volgen van interne/externe opleidingen.

Het bedrijf:
Als technologiepartner, adviseur, dienstverlener en systeemintegrator biedt
PCS totaaloplossingen voor veiligheid, intelligente gebouwen, verwarming, ventilatie,
airconditioning en energiebeheer.
Zie ook onze website www.pcs-gebouwautomatisering.nl voor meer informatie over onze
dynamische werkomgeving.

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij, binnen de projectgroep West, op zoek
naar een leergierige, gedreven, technisch breed geïnteresseerde (young) professional, die in
teamverband wil meewerken binnen ons werkgebied.
Interesse?
Jouw reactie kun je versturen naar:
Persy Control Services B.V.
t.a.v. Mevr. J. van Huizen JessicavH@PCS-gebouwautomatisering.nl
Telefoon 088 - 500 12 00
Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

