PAL-V ontwikkelt de eerste vliegende auto. Wil jij ook geschiedenis schrijven samen met een hecht team en ben jij op
zoek naar een tweede of derde stap in jouw technische carrière? Lees dan snel verder…

Jouw toekomstig werkgever
PAL-V staat voor Personal Air en Land Vehicle. Dit is een tweepersoons voertuig dat geschikt is om te rijden en te vliegen. Voor dit
baanbrekende mobiliteitsconcept is wereldwijd zeer veel interesse. PAL-V geniet daarom ook van veel publiciteit van tijdschriften,
webmagazines en TV programma’s. Meer informatie over het product, het team en de toepassingen vind je op onze site www.PALV.com.

Jouw pakkie-an
Als EHS & facility engineer werk je grotendeels zelfstandig. Je pakt binnen ons bedrijf alles aan wat te maken heeft met het beheren
van de gebouwen, werkplekken en werkomgeving. Hiervoor heb je ook veelvuldig contact met leveranciers en collega’s om zaken in
te plannen en af te stemmen. Hiernaast ga je je ook projectmatig bezig houden met de risico inventarisatie & evaluatie en het
arbobeleid. Open eigen initiatief kijk jij met een positief kritische houding waar verbetering en vernieuwing nodig is en
implementeer je deze. Daarnaast ondersteun je ook bij technische werkzaamheden op de werkplaats, denk hierbij aan het bouwen
van
testopstellingen, lassen, frezen en draaien.
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Hoe jij ons team compleet maakt
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een technische of facilitaire mbo opleiding afgerond;
Je bent een bereid (en vindt het leuk) om je handen uit de mouwen te steken;
Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
Je bent flexibel.

Kandidaten met deze specificaties hebben bij ons een streepje voor:
•
•
•
•
•

Ervaring met leidinggeven/begeleiden
BHV certificaat
VCA certificaat
Reachtruckcertficiaat
BE rijbewijs

Zo wordt er voor jou gezorgd:
•
•
•
•
•

Een prima marktconforme beloning en reiskostenvergoeding;
Een fulltime functie van maandag t/m vrijdag;
Samenwerking met een hecht, technisch hoogstaand team dat vastbesloten is geschiedenis te schrijven;
Samenwerken op een professionele manier, met open communicatie, snelle beslisstructuren en stabiele
einddoelen;
Een gezond en groeiend bedrijf.

Reacties:
Voor meer informatie kunt u bellen met Kevin van der Beek (Teamlead Powerplant & Mechanical Design Engineer) via:
+31(0)88 256 2204. Schriftelijke reacties graag sturen naar: mynewjob@pal-v.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

