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“Your guide to ship automation and navigation”. Met dit motto ontwikkelt, produceert en levert Praxis Automation 

Technology innovatieve automatiserings- en navigatieproducten voor alle typen zeeschepen. We zijn opgericht in 1965 en 

sindsdien internationaal toonaangevend in de scheepsautomatisering.   

Wij zoeken ter versterking van onze project engineering een enthousiaste 

Project Engineer (m/v) 

Wat ga je doen? 

Het ontwerpen van automatiseringsprojecten voor de maritieme sector. Het werk bevat o.a.: 

• Definiëren van de benodigde materialen ‘Scope of Supply’ 

• Bepalen van de gewenste functionaliteit 

• Het begeleiden bij het maken van de tekeningen van het project 

• Begeleiding van de productieafdeling bij het vervaardigen van de verschillende systeemdelen 

• Het configureren (programmeren) van het systeem 

• Verzorgen van de systeem certificering 

• Organiseren van de fabrieks afname test (FAT) samen met de keurinstantie en de klant 

• Het verzorgen van de levering van het project 

• De Commissioning van de geleverde system 

Hoe pak je dat aan? 

• Je verzamelt projectgerelateerde informatie voor een zo goed mogelijke projectoverzicht 

• Je hebt regelmatig overleg met de klant vanaf de project definitie fase tot aan de oplevering van het project en 

interne overdracht naar de productie. Als project engineer heb je een sleutelpositie tussen de klanten, engineering 

en de productieomgeving 

• Je houdt de planning nauwlettend in de gaten en zorgt voor terugmelding indien afwijkend 

• Je fungeert als in- en extern vraagbaak voor alle technische vraagstukken aangaande het gebruik van onze 

producten 

• Je volgt ontwikkelingen en trends op het gebied van automatisering in de scheepsbouw  

• Je assisteert (wereldwijd) bij de installatie en inbedrijfstelling van de projecten 

Team 

Als Project Engineer  werk je binnen het Project Engineering team. Daarnaast heb je veel contact met collega's van 

Productie en Product Ontwikkeling. Je rapporteert aan de Manager Project Engineering & Customer Support. 

Wij vragen 

• Een starter of iemand met enkele jaren relevante werkervaring 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur automatisering-, elektro-, of autotechniek 

• Kennis en interesse op het gebied elektrotechnische producten en oplossingen 

• Een klantgerichte instelling 

• Voor de functie van Project Engineer geldt dat men bereid moet zijn om (af en toe) te reizen 

• Iemand die communicatief vaardig is, zowel in het Nederlands als Engels 

• Dat je zelfstandig, resultaatgericht en nauwkeurig werkt  

• Een goed analytisch vermogen 

 

Wij bieden 

• Een baan in een en flexibele en zeer internationale omgeving 

• Een informele, collegiale werksfeer 

• Een marktconform salaris 

• Een goed secundair arbeidsvoorwaarden pakket 

• Mogelijkheid om door te groeien 

 

Wij zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet. Alleen sollicitaties bestaande uit een CV en motivatiebrief worden in 

behandeling genomen. Schriftelijke reacties kun je sturen naar jobs@praxis-automation.nl  
Bezoek ook onze website: www.praxis-automation.nl 


