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Vandentempel, gevestigd in Hattem, aan de noordrand van de Veluwe, is al bijna 45 jaar specialist in 
hightech test- en meettechniek voor de gehele elektrische infrastructuur: van laag- tot ultra-
hoogspanning. Vanaf opwekking tot distributie bij eindgebruikers. Vandentempel biedt hiervoor een 
breed pakket aan mogelijkheden: meetproducten, service & onderhoud, advies, opleiding & training. 
Vandentempel verzorgt opleidingen voor wereldmarktleider Fluke, in de Fluke Academy. 

Afhankelijkheid van elektriciteit is de laatste tientallen jaren enorm toegenomen. 
Organisaties zijn meer en meer afhankelijk van de kwaliteit van geleverde elektriciteit, eigen 
installaties en apparatuur. Dit vraagt om bedrijfszekerheid. Aan Zekerheid in Spanning draagt 
Vandentempel bij met: praktische oplossingen om te meten, service en trainingen. 
 
 
Door toenemende groei van activiteiten is er bij Vandentempel behoefte aan een gedreven: 
 

Support engineer / Elektrotechnisch trainer  
HBO+/WO - starter - Nederland - België 

 
 
Wat ga je doen?  
Samen met het team collega’s voer je de volgende hoofdwerkzaamheden uit:  
1. In het werkveld verzorgen van hoogwaardige metingen voor relaties van Vandentempel 
2. Geven van opleidingen aan technici op het gebied van kabelmetingen met nadruk op 

kabeldefect-opsporing, kabelbeproeving en -diagnose, transformator-, relais-, en circuit 
breakermetingen. 

 

• In een later stadium het verzorgen van opleidingen op gebied van power quality, relais, 
transformatoren, schakelaars en thermografie 

• Verder opzetten en ontwikkelen, organiseren en verzorgen van:  

• opleidingen en trainingen 

• ondersteunen van collega’s bij het verzorgen van trainingen  

• Vormgeven van eigen expertise in opleiden en trainen op én vanuit een specialistisch niveau 

• Ondersteunen bij het positioneren van bekendheid van opleidingen en trainingen 

• In deze functie werk je zowel in Hattem als ook vanaf de klantlocatie. 
 
 
Wie ben je?  
Je bent een empathisch en creatieve oplossingsgerichte denker én doener. Jouw ruimtelijk inzicht 
ondersteunt je in je werk. Je hebt de ambitie om kennis in de breedte te ontwikkelen. Net zoals je op 
enkele terreinen de diepte in wilt gaan. 
 
Je bent in staat om met (grote) nutsbedrijven én (compacte) installatiebedrijven adviserend om te 
gaan. Ook voel je je thuis onder eindgebruikers, zoals monteurs, asset managers en engineering 
afdelingen. Dit doe je soms met een wit boord en soms in werklaarzen. Vieze handen? Daar ben je al 
helemaal niet bang voor. Kan ook niet, want je bent immers dé aanpakker! 
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Als starter op de arbeidsmarkt wil je je ontwikkelen in je technisch vak. Je zoekt een degelijk en 
internationaal, door nutsbedrijven gerespecteerde organisatie. Waarbij de manier van werken wordt 
gekenmerkt door: eerlijk, betrouwbaar, aloude reputatie, lange termijn denken, voelen, willen, doen 
en ook: laten.   
 
 
Wat breng je voor ons en onze relaties mee?  

• Minimaal HBO Elektrotechniek  

• Master in Engineering heeft de voorkeur 

• Nederlands en Engels goed spreken en schrijven 

• Vaardigheid in Frans en/of Duits wordt helemaal gewaardeerd, maar geen noodzaak 

• In staat om voor kleine groepen te staan en ze te trainen 

• Je wilt anderen ontwikkelen en laten groeien om zo nog beter te worden in hun vak 

• Je kunt technisch theoretische kennis omzetten naar de praktische eindgebruiker 

• Jouw visie op hoe jij met anderen omgaat is essentieel. Je biedt: respect en vertrouwen. 

 
Wat wordt jou geboden? 
Vandentempel biedt je een zelfstandige en initiatiefrijke functie binnen een stabiel en gezond bedrijf. 
Voor jou is een grondige inwerkperiode gereserveerd om de nodige kennis en vaardigheden bij te 
brengen. Dit betreft de specialistische kennis van Vandentempel. Kennis die perfect aansluit op jouw 
werk- en denkniveau. Door aangename collegialiteit is er een prettig werkklimaat, waar men respect 
heeft voor elkaar. Een functie met grote zelfstandigheid, met ruimte voor eigen inbreng, een 
aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een leaseauto. Het team, waarvan velen al 
jarenlang verbonden zijn aan Vandentempel is enthousiast. Er is ruimte, tijd en budget voor leren, 
ontwikkelen én nieuwe projecten → new ventures. 
 

 

Meer informatie?  

Neem contact op met Gerald Zwep B Eng. 

Gerald is bereikbaar op +31 38 444 90 09, of g.zwep@vandentempel.nl.  

 

 

 

Kijk ook gerust op Vandentempel, Zekerheid in Spanning:  

 

vandentempel.nl/nl/over-vandentempel 
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