
  

 

VACATURE 
Technisch Commercieel Medewerker / Project Engineer (M/V)  
32-40 uur per week 

 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een Technisch Commercieel Medewerker / Project Engineer die 

de technische concepten verder uitwerkt en specificeert en ook de basis engineering uitwerkt. Tevens dienen 

budgetbegrotingen, kosten/baten analyses en Life Cycle Analysis te worden opgesteld. Kortom, InnoMax B.V. 

zoekt een enthousiaste, technische duizendpoot. 

InnoMax B.V. en haar zusterbedrijf Du-Con Trade B.V. 

zijn actief in de ontwikkeling, engineering, advisering 

en projectrealisatie van Milieu en Recycling 

Technologie concepten op locatie bij haar 

opdrachtgevers door heel Nederland.  

 

De technologieconcepten behelzen in alle gevallen 

een combinatie van procestechnieken en machines 

die als werkend geheel specifiek zijn ontworpen en 

gerealiseerd om rest- en afvalstoffen op te werken tot 

secundaire bouw/grondstoffen en brandstoffen voor 

alternatieve energieopwekking 

 

De toepassing van de technologieën is altijd gericht op 

een circulaire benadering die energie- en CO2-

neutraal zijn en die primaire grondstoffen en/of 

brandstoffen vervangen en waarmee wij natuurlijke 

grondstoffen en onze planeet sparen.  

 

Wat ga je doen in deze functie? 

• Uitwerken van projectaanvragen in een 

projectbeschrijving  

• Definitie van de leveringsomvang 

• Opstellen van componenten/stuklijsten 

• Uitwerken van de basic engineering 

• Proces flow schema en massa balans 

• Installatie lay-out en doorsnedes 

• Diverse overleggen met opdrachtgevers om 

vervolgens een deel van de uitvoering van de 

projectwerkzaamheden op locatie bij onze 

opdrachtgevers te begeleiden 

 

 

Wat vragen wij van jou? 

• Een afgeronde MBO/HBO opleiding 

Werktuigbouwkunde of Procestechniek 

• Ca. 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie 

• Je bent accuraat, gedreven, communicatief en 

klant- en resultaatgericht 

• Werken in een klein team en flexibele 

beschikbaarheid 

• Computerervaring in projectomgevingen, MS 

Office 

• Ervaring met tekensoftware, Auto-CAD, 

Inventor of vergelijkbaar 

• In bezit van VCA certificaat of bereidheid dit 

te halen 

 

Wat bieden wij? 

• Een marktconforme beloning, met 

resultaatgerichte extra waarderingen 

• Bijbehorende arbeidsvoorwaarden, vrije 

dagen en ADV dagen 

• Mogelijkheid voor extra opleidingen 

• Reis- en onkostenvergoeding 

 

Geïnteresseerd?  

Herken je jezelf in deze omschrijving en wil je samen 

met ons bouwen aan jouw toekomst? Dan ontvangen 

wij graag jouw motivatie en een up-to-date CV per e-

mail t.a.v. de heer Cees Duijn via info@innomax.nl 

We zien je reactie met interesse tegemoet.  

 

Alle sollicitaties met bijlagen worden vertrouwelijk 

behandeld. Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld.
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