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Functie omschrijving 
 
Ter ondersteuning voor de groeiende activiteiten van Stork Pompen, zijn we op zoek naar een 
ervaren hydraulic engineer om ons team te versterken. De succesvolle kandidaat zal zijn 
bijdrage leveren aan het team door het geven van technische input en knowhow bij pomp 
gerelateerde uitdagingen en een actieve rol spelen op het gebied van stromingsleer voor 
Stork. 
De functie bestaat voornamelijk uit hydraulische selectie, analyse, ontwerp en incidenteel 
testen van een breed scala aan centrifugaalpompen en hun toepassingen zoals ze wereldwijd 
worden en zijn geleverd door Stork. 
De kandidaat zal daarnaast verantwoordelijk zijn voor het definiëren en uitvoeren van R&D 
projecten op het gebied van vloeistofdynamica in pompen. Voor de uitvoering van deze taken 
zal gebruik worden gemaakt van verschillende software, CFD-programma’s en eigen 
ontwikkelde tools. 
 
 

Wat breng je mee als ervaren hydraulic engineer 
 
De werkzaamheden zullen voornamelijk worden uitgevoerd worden op standplaats locatie 
Hengelo waarbij deels thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. Je hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt goede communicatieve vaardigheden. 

  
Specifieke eisen voor de hydraulic engineer: 

 Minimaal WO werk- en denkniveau richting werktuigbouwkunde of soortgelijke 
opleiding; 

 Kennis en ervaring in stromingsleer en mechanica 

 Ervaring met Rotating Equipment Engineering 

 Ervaring op het gebied van pompen, met name waterpompen voor grote volumes. 

 Ervaring met CAD-programma's en CFD programma’s 
 Acteren als een teamspeler, proactief, creativiteit en een klantgerichte mentaliteit 

zijn belangrijke vaardigheden 

 Goede communicatieve vaardigheden zijn vereist 

 Vloeiend Nederlands en Engels in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie 
is vereist en andere talen zijn een pré 

 Bereidheid tot incidenteel reizen (internationaal) 
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Wat bieden wij een ervaren engineer 
 

 Een goed primair salaris welke wordt afgestemd op de kennis en ervaring die jij 
meebrengt. 

 Goede secundaire voorwaarden zoals pensioenregeling PME Metalektro, 27 
vakantiedagen en 13 ADV dagen; 

 Een breed pakket aan extra voordelen zoals onze diverse collectiviteitskortingen op 
bijv. verzekeringen, jaarlijkse belastingvriendelijke aankopen, diverse sportieve en 
gezonde initiatieven; 

 Je krijgt veel verantwoordelijkheden maar ook veel vrijheid in je rol. 
 

Locatie: Flexibel/Standplaats Hengelo 
Aantal uur per week: 32-40 uur 
 
 

Wij zijn Stork 
 
We keep assets running. Stork is een toonaangevende leverancier van volledig 
geïntegreerde oplossingen voor operations, maintenance, modifications en asset integrity. 
Met wereldwijd 17000 werknemers, waarvan ruim 2500 in Nederland, bedienen wij meer 
dan 4000 klanten in 100 landen verdeeld over 6 continenten. 
Stork Pompen is onderdeel van Stork en actief als leverancier van pompen, 
pompinstallaties, services en modificaties, waarbij de focus ligt op een klant specifieke 
benadering. Naast de bestaande producten en diensten heeft Stork Pompen zich 
nadrukkelijk ontwikkelt op het gebied van duurzame oplossingen. Door onze grote kennis 
en kunde ontzorgen wij onze klanten met het one-stop-shop principe. Stork Pompen is 
gevestigd in Hengelo en opereert wereldwijd. 
Join us and Be The Industry Reference! 
 
 

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit? 
 
Wanneer je solliciteert krijgt je binnen 2 werkdagen een reactie. De procedure bestaat uit 
twee (online) gesprekken en een assessment gevolgd door een job offer.  
Wil je eerst meer weten?  
Neem contact op met Thomas Neijens via WhatsApp of bel 0627896940. 
Je kan ook mailen op thomas.neijens@stork.com  

 


