
 

Reageer! 
Enthousiast geworden? Reageer dan op onze vacature.  

We horen graag waarom jij denkt geschikt te zijn voor deze functie. 
Stuur je CV en motivatie naar info@processminded.nl of 0183- 217000. 

Wij zijn op zoek naar een gedreven Systems Engineer die ProcessMinded komt versterken! Ben jij op zoek 
naar de volgende stap in je carrière en wil je onderdeel worden van een team SE-specialisten? Wil je 

betrokken zijn bij de mooiste infrastructuur- en bouwprojecten van Nederland en daarbuiten? 
 
ProcessMinded heeft zich op de kaart gezet als hét bureau voor systems engineering en procesbeheersing in de 
bouw. We groeien hard en hebben grote ambities! 
Vanuit ons kantoor in Gorinchem zijn wij werkzaam voor bouwprojecten binnen heel Nederland en daarbuiten. 
We bestaan inmiddels uit zo’n 20 collega’s. Er heerst een informele, collegiale en ambitieuze sfeer die zorgt 
voor een energie boost als je binnen stapt. 
 
Dit vind je leuk om te doen 
Je geniet ervan om structuur te brengen in complexe materie en het projectteam hierin mee te nemen. Dit doe 
je door o.a. gebruik te maken van objecten- en functiebomen. Je houdt van afwisseling en vindt het leuk zowel 
betrokken te zijn binnen ProcessMinded als bij onze opdrachtgevers bij alle facetten van systems engineering. 
Het lijkt je een uitdaging om zowel aan opdrachtgevers als opdrachtnemers zijde betrokken te zijn. 
 
Kortom een prachtige rol waarin wij samen op pad gaan alle facetten van SE nog verder te ontwikkelen en 
samen met jou te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling! Er is voldoende ruimte voor het initiëren en 
mogelijk uitvoeren van jouw ideeën. 
 
Hierin herken jij jezelf 

o Een afgeronde HBO / WO technische opleiding 
o Minimaal 3 jaar relevante werkervaring 
o Communicatief vaardig 
o Analytisch sterk 
o Teamspeler 
o Ambitieus  

 
Functie-eisen 

o HBO / WO opleiding Civiele Techniek of Bouwkunde 
o Starter 
o Communicatief sterk 
o Ondernemend en procesmatig ingesteld 

 
Dit zoek jij verder in een baan 

o Jonge en energieke werkomgeving met enthousiaste collega’s. 
o 35 vakantiedagen, als je belooft dat je terugkomt. 
o Auto- en pensioen regeling. 
o Ongekend goede werksfeer met de leukste teamactiviteiten. 
o Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open of je nu een week, maand 

of een jaar bij ons werkt. 
o Een platte organisatie in de breedste zin van het woord. 

 

Systems Engineer 


