
 

 
 

 

 
 
EnergieLink is een dynamisch, groeiend en internationaal bedrijf, actief in energie- en milieutechniek. Met 
ons hoofdkantoor in Zwitserland en de vestigingen in Duitsland en Nederland hebben wij een solide 
netwerk. Wij bieden onze klanten het totaalpakket: van advies, revisie, ombouw tot en met ons 
productenpallet van reserveonderdelen voor afvalverbrandingscentrales en industriële installaties. 
 
Ter versterking van ons serviceteam zoeken wij een zelfstandige, prestatie en teamwork gerichte 
persoonlijkheid als 
 

Bouwleider Industriële Installaties (m/v/x) 100% 
Locatie: Breda/Nederland 
 
Als technisch aangelegde professional coördineer en leidt jij de revisie- en inspectiewerkzaamheden in 
een industriële omgeving. Je werkt nauw samen met de projectleider en garandeert de belangrijke stroom 
aan informatie van de uitgevoerde werkzaamheden. 
 
Dit kun jij bij ons doen: 
- Je leidt, coördineert en realiseert ombouw-, revisie- en montageprojecten ter plaatse 
- Je helpt mee bij het bepalen van de benodigde omvang aan hulpmiddelen (materiaal, personeel) 
- Je stelt montage-instructies op conform interne richtlijnen 
- Je bent verantwoordelijk voor het in acht nemen van de arbeidsvoorschriften en geeft het personeel 

op de bouwplaats instructies en aanwijzingen 
- Je zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen voor de materiaaltoevoer en werkvoortgang 
- Je stelt werkrapporten en berichten op en controleert ze 
 
Dit heb jij te bieden:  
- Basisopleiding mechanica, ervaring met montage en lassen 
- Meerdere jaren beroepservaring in machine- of installatiebouw, internationale montage-ervaring is 

een pre 
- Kennis van en ervaring met kraaninstallaties is een pre 
- Leidinggevende ervaring 
- Zeer goede kennis van Duits en Engels 
- Je pikt snel dingen op 
- Rijbewijs categorie B 
- Bereid om te reizen (Europa), goede communicatie skills 
- Goede kennis van de gangbare MS-Office-programma's (Word, Excel, Outlook) 
 
Jouw perspectieven 
− Flexibel arbeidsmodel met werktijd per jaar, mogelijkheid tot thuiswerken 
− Moderne/mobiele arbeidsmiddelen 
− Auto van de zaak 
− Bevordering van vakkennis en vaardigheden 
− Ruimte voor zelfstandigheid en mede vormgeven 

Is deze uitdaging iets voor jou? Stuur dan je volledige sollicitatie per e-mail naar onze HR Manager Mevr. 
Eszter Györi: career@energielink.ch 
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