ADSE VACATURE

Lead / Chief Engineer
Op het raakvlak Interiors, Structures, Materials, Electrics, Avionics
Waar ga je werken?
ADSE is een onafhankelijk Nederlands ingenieurs- en
adviesbureau. Onze focus ligt op transportsystemen,
met als belangrijkste uitgangspunt het veilig en
efficiënt vervoeren van passagiers.
Wij ondersteunen onze klanten in de luchtvaart,
mobiliteit en defensie markt. Wij hebben een platte
organisatie waar eigen verantwoordelijkheid en
initiatief hoog in het vaandel staan.

Wat ga je doen?
Transportsystemen moeten aan steeds scherpere
eisen voldoen: veilig, betrouwbaar, beschikbaar,
betaalbaar en dat in een snel ontwikkelende
omgeving op gebied van duurzaamheid, autonomie
en digitalisering. Bij de ontwikkeling van
transportsystemen zijn veel partijen betrokken.
Als Chief Engineer help je klanten met het maken van
integrale technische keuzes op gebied van
ontwerpdoelen en oplossingen. Voor gebruikers en
bouwers van vliegtuigen, treinen en andere
transportsystemen en bijbehorende infrasystemen
acteer je als technisch geweten en senior adviseur
naar zowel opdrachtgever als andere betrokkenen.
Het werk vindt vrijwel altijd plaats in
multidisciplinaire technische teams bij de klant en zijn
leveranciers, (deels) op locatie in binnen- en
buitenland.

Wat zoeken wij in jou?
• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding.
• Je hebt kennis en ervaring met het integraal
voertuigontwerp en de systeemintegratie
van Interiors, Structures, Materials, Electrics
en/of Avionics.
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als
lead/ systems/ chief engineer
• Je hebt aantoonbare affiniteit of relevante
ervaring met transportsystemen in onze
kernmarkten.
• Je zoekt van nature naar de (technische)
oplossing, hoe het wél kan.
• Je bent communicatief vaardig, verbindend,
gestructureerd, enthousiast en
ondernemend.
Wat kunnen wij je bieden?
Een baan in de boeiende en snel veranderende
wereld van transport. Mooie uitdagende
projecten, samenwerking met ervaren collega’s
en ondersteuning bij de ontwikkeling van je
vaardigheden als professional. Een actieve rol bij
het verwerven van opdrachten en het uitdragen,
borgen en verder ontwikkelen van onze
kennispositie op dit vakgebied.
Pas jij bij ADSE?
Stuur dan je CV en motivatie naar jobs@adse.eu
ten name van Patricia Kettler.
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