
Ventil Test Equipment BV is een innovatieve onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en 

wereldwijd verkopen van test installaties voor hoge druk beproeving van industriële afsluiters en veiligheden. 

Met behulp van moderne technieken worden, op klant specificatie, speciale machines ontwikkeld. Deze worden 

volledig gefabriceerd en getest in onze eigen werkplaats in Rijswijk, waarna ze door het Ventil Service Team bij 

de klant worden geïnstalleerd. Ventil’s klanten zijn vaak internationale olie- en gasbedrijven in het Midden- & 

Verre Oosten, Rusland, Noord- en Zuid Amerika en Europa. Ventil Test Equipment BV heeft naast haar 

Nederlandse hoofdvestiging ook kantoren en werkplaatsen in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten en is 

wereldwijd in 80 landen vertegenwoordigd. De bedrijfscultuur valt te omschrijven als informeel, direct en 

internationaal. Al vele jaren voeren wij een sterk innovatief productbeleid. Constante hoge kwaliteit, passie 

voor techniek en onze producten, teamwerk en plezier zijn hierbij de belangrijke kernwaarden. Ventil Test 

Equipment BV maakt reeds jaren een gestage groei door en voor versterking van ons team, zijn wij dan ook per 

direct op zoek naar: 

Electrical Engineer (Rijswijk) 

Functie omschrijving 

Je zult werken aan klant specifieke projecten voor afsluiter fabrikanten voor de ontwikkeling en levering van 

test apparatuur waarbij automatisering een grote rol speelt. Je zult werken in een team van ervaren Electrical 

Engineers en nauw samenwerken met de disciplines Mechanical Engineering en Software Development.   

Werkzaamheden: Jij:

vertalen van klantspecificaties naar technische 

oplossingen. 

samenstellen van systeem configuraties. 

samen met andere afdelingen opstellen van 

een functioneel en technisch ontwerp. 

uitwerken (tekenen) elektrische schema’s. 

product- en leveranciersselectie. 

programmeren en testen van 

besturingssoftware. 

in bedrijf stellen van de door jou ontworpen 

machines. 

ondersteunen van service-afdeling bij storing 

en service.

bent analytisch, inventief, communicatief en hebt 

passie voor techniek. 

hebt relevante werkervaring of diploma’s in 

richting van elektrotechniek op HBO niveau. 

draagt verantwoordelijkheidsgevoel en gaat voor 

kwaliteit. 

beheerst de Engelse en/of Nederlandse taal in 

woord en geschrift. 

hebt 1-3 jaar werkervaring in (bij voorkeur) 

machinebouw, PLC programmering en industriële 

automatisering. 

bent gedreven en hebt een hands-on mentaliteit.



Wij bieden: 

Arbeidsvoorwaarden volgens cao Kleinmetaal 

Marktconform salaris 

Inspirerende werkomgeving en collega’s 

Interne en externe opleidingsmogelijkheden 

Doorgroeimogelijkheden 

Veel verantwoordelijkheid


