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Advies Biogasinstallaties 

Ontwerp Biogasinstallaties 

Realisatie Biogasinstallaties 

Onderhoud en inspecties 
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BIOGAS HOLLAND 

 
Biogas Holland is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren, installeren, inspecteren en 
onderhouden van biogasinstallaties. Wij bieden een breed scala aan producten, systemen en 
diensten voor zowel biogasbehandeling als biogas benutting en industriële warmtesystemen. 

PROJECT ENGINEER  

Als Project Engineer draag je de verantwoordelijkheid voor het gehele project of maak je juist deel uit 
van een projectteam met een ondersteunende functie. De projecten zijn divers en variëren van 
kleine tot grote projecten welke je zelfstandig of in teamverband oppakt. 

Wil je graag een dynamische en innovatie functie bij een bedrijf waar de lijnen kort zijn en 
je onderdeel bent van een team dat technisch uitdagende projecten realiseert dan heeft Biogas 
Holland de ideale baan voor jou! Binnen ons bedrijf bieden we interne en externe 
opleidingsmogelijkheden aan om jezelf en jouw interesses verder te ontwikkelen. 

WERKZAAMHEDEN 

• Maken en lezen van technische berekeningen 
• Opstellen van technische tekeningen (2D en 3D) 
• Vervaardigen van lastekeningen en stukslijsten 
• Uitwerken van procesontwerpen (P&ID) 
• Bestaande onderdelen en installaties inmeten 
• Selectie van instrumentatie, componenten en appendages 
• Zelfstandig contact met toeleveranciers voor afstemming technische details en offertes en de 

beoordeling hiervan 
• Opstellen van eigen weekplanning 

FUNCTIE EISEN 

• HBO (afgeronde technische opleiding) in werk- en denkniveau of vergelijkbare ervaring 
• Ervaring met uitwerken van 3D tekeningen 
• Zelfstandig werken 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engelse en Duitse taal is 

een pré 
• Communicatief vaardig en een klantgerichte houding 
• Proactief, denkt in oplossingen, doortastend 
• Je hebt passie voor de techniek en voor duurzaamheid 

Stuur jouw motivatie voorzien van CV naar d.hoekstra@biogasholland.nl. 
Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Douwe Hoekstra, 06-22211430. 
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