
 
 

Engineer EPC Fire 
 
Ben jij een kei in Solidworks en Autocad? Wil je werken in een hecht en deskundig team? Als 
Engineer bij Pentair in Winterswijk ontwerp én construeer je pompsets en -systemen. Je werkt 
projecten compleet en volledig uit en ziet ze vervolgens terug in onze fabriek. 
 
Winterswijk - fulltime  
 
Zo ziet jouw functie als Engineer eruit 
Als Engineer EPC Fire speel je een belangrijke rol in het ontwerpen en construeren van pompsets en 
pompsystemen. Dat doe je voor brandblusoplossingen zoals pompkamers en containerized units. 
Hiervoor maak je gebruik van programma’s als SolidWorks en Autocad. Je werkt de projecten uit volgens 
procedures, klantspecificaties of kwaliteitsvoorschriften. Als Engineer EPC Fire heb je regelmatig overleg 
met mensen in je team over bijvoorbeeld de voortgang. Ook loop je regelmatig de fabriek in voor kort 
overleg met de afdeling Proefstand of Montage, waarbij je de details van je ontwerp bespreekt. Omdat 
onze pompsets en pompsystemen volledig in eigen huis gemaakt worden, kun je het productieproces van 
jouw eigen projecten op de voet volgen!  
 
Dit vertelt je collega Engineer over de functie 
Collega Alex Sluijs omschrijft zijn functie als Senior Engineer als volgt: “Als Engineer ben ik bij Pentair 
zeer allround bezig. Ik kom met alle disciplines in aanraking die horen bij grote machinebouw. Je bent 
betrokken van verkoop tot aan het testen en opleveren van het product. Alles wordt hier ook onder één 
dak gemaakt, geassembleerd en getest. Met een informele werksfeer en korte lijnen ben je daar enorm bij 
betrokken en maak je alle stappen mee.” 
 
Dit is wat wij van jou als Engineer verwachten 
Als Engineer EPC Fire ben je met belangrijk precisiewerk bezig. Daarom zoeken wij een nauwkeurige, 
flexibele en initiatiefrijke collega. Werken bij Pentair in Winterswijk betekent werken in een internationale 
omgeving, dus een goede beheersing van de Engelse taal is belangrijk. Jij werkt zelfstandig, maar staat 
er nooit alleen voor. Je werkt namelijk samen met een hecht team van deskundige en gedreven collega’s. 
Een deel van je werk bestaat ook uit het onderhouden van interne en externe klantcontacten. Daarom is 
het belangrijk dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt. 

• HBO werk- en denkniveau, Werktuigbouwkunde  
• Minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie 
• Affiniteit met elektrotechniek 
• Ervaring met SolidWorks en Autocad 

 
Dit kun jij van ons verwachten 
Wij zijn onderdeel van een groot, beursgenoteerd Amerikaans bedrijf. Maar binnen onze vestiging heerst 
nog altijd de gemoedelijke en informele werksfeer van het oude familiebedrijf. De lijnen zijn kort en de 
deuren staan hier altijd open. We werken zoveel mogelijk hybride, waardoor we efficiënt kunnen werken 
en jij een goede werk-privé balans creëert. Maar er is meer, namelijk: 

• Samen vieren van successen en mijlpalen 
• Een actieve personeelsvereniging  
• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden die passen bij jouw ambities en behoeften 
• Aandacht voor welzijn en gezondheid, zodat je duurzaam inzetbaar bent en blijft 
• Een bruto salaris tussen € 3700,00 en € 4900,00 (bij een fulltime dienstverband)  
• Arbeidsvoorwaarden conform Metalektro 
• Jaarlijks 27 verlofdagen en 13 ADV dagen (bij een fulltime dienstverband)  
• Flexibele werktijden  
• Reiskostenvergoeding  
• Laptop en de mogelijkheid tot aanschaf thuiswerkmeubilair  

 
Wil jij bij ons komen werken? 
Solliciteren kan eenvoudig door jouw CV en motivatiebrief te sturen via het sollicitatieformulier of het te 
mailen naar Petra Jacobs, HR Business Partner via NLWINHR@pentair.com.  
 
Wil je meer informatie over de functie voordat je solliciteert? Neem dan contact op met onze Teamleider 
Engineering, Koen Jansen, via telefoonnummer + 31 (0)543 547 432 of via koen.jansen@pentair.com 
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Onze pompen maken wij samen! 
Overal ter wereld kom je ze tegen: de pompen en pompsystemen van Pentair. Al meer dan 115 jaar zijn 
wij dé specialist als het gaat om zowel standaard- als maatwerkoplossingen voor water- en 
brandbluspompen. Door in te spelen op trends en ontwikkelingen in de markt en continu te innoveren 
behoren wij al vele jaren tot de top van de waterwereld. Met ruim 185 medewerkers werken wij dagelijks 
aan technisch uitdagende, internationale projecten. 
 
 


