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Technisch Veld Medewerker 

Een leuke en afwisselende functie voor een technisch onderlegd persoon die er niet van houdt elke dag hetzelfde 

te doen! De meeste dagen ben je buiten op een van onze projectlocaties in Nederland waar onze apparatuur is 

geïnstalleerd. Een aantal dagen per week draai je mee in ons productieteam. 

Een greep uit de werkzaamheden: je zult bezig zijn met het calibreren van onze producten, het assembleren van 

kleine series producten en het uitvoeren van technisch onderzoek op kantoor. In het veld werk je mee aan 

installatie van de apparatuur, controleer je bestaande apparatuur en lees je data uit. Op deze manier werk je 

zowel aan de productie als aan de toepassing van de apparatuur. De kennis en ervaring die je hiermee opdoet is 

dan ook zeer waardevol voor verdere productontwikkeling. 

Dienstverband 

Het gaat om een vaste aanstelling, vooraf gegaan door een tijdelijke aanstelling. De functie valt onder de CAO 

metaal en techniek. Het gaat om een voltijds functie, dat is bij ons 38 uur per week. 

Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties 

• Voor deze functie is een afgeronde MBO opleiding techniek vereist, bij voorkeur op het gebied van 

electronica of mechanica. 

• Rijbewijs B 

• Nederlands sprekend 

• Geschikte kandidaten hebben een aantal jaren werkervaring. 

• VCA diploma is aanbevolen 

 

Bedrijfsprofiel 

Van Essen Instruments is een toonaangevende speler op het gebied van grond- en oppervlaktewater monitoring. 

Al ruim 20 jaar wordt onze monitoring technologie wereldwijd toegepast door (grond)water professionals voor 

het beheer en de bescherming van water voorraden. 

De Diver dataloggers van Van Essen Instruments meten (grond)waterniveau’s, temperatuur en elektrische 

geleidbaarheid. Met onze Diver-NETZ telemetrie oplossingen wordt de data op afstand beschikbaar gemaakt via 

de Diver-HUB webportal. 

 

Soort dienstverband: Voltijd, Onbepaalde Tijd 

Voor meer informatie kun je ons bereiken via 015-2755000 of info@vanessen.com 

 

 


