
 

 

Associate Maintenance & Reliability engineer 
 

IES is een zelfstandig, no-nonsense ingenieursadviesbureau die organisaties helpt Asset 
Management te implementeren. We zijn sengineers, die geloven in de kracht van mensen achter 
techniek. Dat vormt onze werkwijze. En met die werkwijze en onze ervaring, laten we Asset 
Management structureel bijdragen aan bedrijfsresultaten.  
 
Vanwege een toenemende vraag naar maintenance & reliability engineers zijn we op zoek naar 
ervaren zelfstandig gevestigde engineers die geassocieerd partner van IES willen worden. Dit 
betekent dat we je op basis van behoefte regelmatig zullen inzetten voor het  optimaliseren van 
prestaties van assets op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kosten, veiligheid en 
rendement. Op strategisch niveau verbind je bij onze opdrachtgevers het beleid met integraal risico- 
onderhoudsmanagement en met behulp van managementtechnieken en -processen help je bij het 
maken van de juiste keuzes. Op tactisch niveau maak je onderhoudsmanagementanalyses en voer je 
methodieken voor maintenance & reliability engineering in, zoals RBM, RCM, FMECA en spare part 
analyses. 
 
Ben jij een mensgerichte consultant die moeiteloos de vraag van onze opdrachtgevers vertaalt naar 
een begrijpelijke en werkbare oplossing? Heb je ervaring met maintenance & reliability engineering? 
Hebt minimaal vijf jaar ervaring in maintenance & reliability engineering en/of maintenance 
management? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Exclusief werken voor ons hoeft niet; wel willen we uiteraard afspraken met je maken over de 
randvoorwaarden en werkwijze. 

 
Doel van de functie 

• Bijdragen aan het optimaliseren van de prestaties van assets van onze opdrachtgevers;  

• Het onderkennen van aanvullende behoefte (ontwikkeling organisatie en medewerkers) bij de 
opdrachtgevers. 

 

Heb jij 

• HBO+/WO werk- en denkniveau;  

• Afgestudeerd in een technische richting (Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouw, Civiele, 
Elektro Techniek, Algemene Techniek, Lucht & Ruimtevaart Techniek);  

• Minimaal vijf jaar relevante werkervaring;  

• Praktijkervaring in adviestrajecten;  

• Spreek- en schrijfvaardigheden in Nederland en Engels op hoog niveau?  
(Duits is een pré) 

 

Ben jij 

• Deskundig in maintenance & reliability engineering; 

• Ervaren met relevante methoden & technieken, zoals FMECA, RBM, gebruik van 
tooling; 

• Deskundig in Asset Management (en aanverwante onderwerpen);  

• In staat richting te geven aan het ontwikkelen van onderhoudsprocessen en 
structuren;  

• Resultaatgericht en in staat om te wisselen tussen grote lijnen en details;  

• Een mensgerichte teamspeler?  
 
 

Solliciteren/meer info 
Herken jij jezelf als sengineer en wordt je enthousiast van de rollen? 
 
Mail dan je motivatie en CV naar: informatie@iesbv.nl! 
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Voor vragen, meer info of een afspraak, bel of mail je naar: 
 

• Frank van Vugt, HRM manager 
T 070 740 0470 
M informatie@iesbv.nl 

 
Meer weten over IES? Bekijk onze corporate film! 
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