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Ben jij op zoek naar een interessante omgeving waarbij je voor de relaties van ELBRONS technische 
ontwerpen bedenkt? Wil je jouw opgedane kennis van luchtgekoelde warmtewisselaars toepassen 
en verder ontwikkelen? 
 
Ons bedrijf wordt in de markt als dé specialist voor procesoptimalisatie gezien. Als jij vanuit je 
technische kennis in teamverband en onder de bevlogen sturing van een Site Coordinator creatieve 
oplossingen voor onze afnemende partijen kunt realiseren, dan is dit jouw baan!  
 
Over ELBRONS 
ELBRONS loopt voorop door de zeer creatieve oplossingen in het verbeteren van de prestaties van 
luchtgekoelde warmtewisselaars. We zijn onbetwist de internationale leider in baanbrekende en innovatieve 
technologieën voor capaciteitsvergroting van luchtgekoelde warmtewisselaars. Trots zijn we op de wereldwijde 
patenten die we hebben vastgelegd, in het bijzonder voor het gebruik van de speciaal ontworpen 
COOLINGMIST™ & LNG SCREEN TECH™.  

 
Jouw rol 
Als Maintenance Consultant maak je deel uit van een team van specialisten op het gebied van optimalisatie van 
luchtgekoelde warmtewisselaars. Je wordt in- en extern verder vakspecialistisch opgeleid en daarnaast is er 
ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je wordt medeverantwoordelijk voor de mechanische en proces 
technische oplossingen die aan onze internationale relaties worden aangeboden. Je houdt van intellectuele 
uitdagingen, maar bent daarbij ook een echte doener. Je vindt het prettig om in een groep van professionals te 
geven en te nemen: je laat jouw eigen kennis spreken, maar bent ook bereid om naar anderen te luisteren. Je 
leert om duidelijke, goed onderbouwde analyseresultaten te interpreteren, toe te passen en te presenteren. 
Daarnaast ben je direct betrokken bij de aanschaf en implementatie van optimaliserende systemen voor de 
bestaande luchtgekoelde warmtewisselaars. Je werk is afwisselend, gericht op maatwerk, en je vindt binnen 
jouw projecten de beste oplossing voor onze internationale relaties.  

 

Profielschets 
Als Maintenance Consultant heb je technisch inhoudelijke kennis (HBO WTB of elektrotechniek/energietechniek) 
en je bent goed in het realiseren van ontwerpen met behulp van 2D/3D-tekenprogramma’s. Daarnaast heb je je 
op persoonlijk vlak ontwikkeld: je toont de maximale wil om te leren, zowel op het gebied van kennisvergroting 
als op houding en gedrag. Als Maintenance Consultant ben je in ieder geval initiatiefrijk, zelfstandig, 
betrouwbaar, zorgvuldig en analytisch ingesteld. Uiteraard beheers je de Nederlandse en Engelse taal goed en 
durf je je uit te spreken en te presenteren.  
 

Wat mag je van ons verwachten?  
Je krijgt de kans om binnen een groeiende en innovatieve onderneming, in een professioneel team, deel te 
nemen aan uitdagende en omvangrijke internationale projecten. Je krijgt van ons een opleidingstraject 
waardoor je je verder ontwikkelt binnen jouw vakgebied en werkt aan jouw persoonlijke groei. Verder bieden 
wij je een marktconform salaris en zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een bedrijfsauto. 

 

Durf jij het aan?  
Dan nodigen wij je uit om je motivatie op papier te zetten en te sturen naar info@elbrons.com.  
 

www.elbrons.com 


