VACATURE
HDM Pipelines is een jong en snelgroeiend bedrijf op het gebied van asset management en integriteit van
leidingsystemen. Elke dag werkt het team van specialisten aan innovatieve oplossingen voor een duurzame
ondergrondse infrastructuur. Klanten zijn waterschappen, gemeenten en bedrijven die actief zijn in de bijv. drinken afvalwater, (petro) chemische industrie. HDM Pipelines staat bekend om haar specialistische kennis, ongekende
nieuwgierigheid en gezonde boeren verstand.
Op zoek naar een boeiend bedrijf om voor te werken met enthousiast en professionele collega’s in een informele
werksfeer? Lees dan snel verder.
Wij zijn op zoek naar een:

Stagiair of afstudeerder M / V (voltijd / deeltijd)
Wij zijn op zoek naar talenten die hun expertise kunnen inzetten in de verschillende processen met betrekking tot
pipeline management. We bieden verschillende mogelijkheden om deel uit te maken van ons bedrijf.
Wij zoeken stagiaires die zich willen ontwikkelen op de volgende gebieden:
•
•
•
•
•

Machine learning en data-analyse;
Machinebouw en materiaaltechniek;
Geospatiale analyse;
Marketing en management;
Product ontwikkeling.

Tijdens de stageperiode/het afstudeeronderzoek krijgt een stagiair een project en een actieplan. De student wordt
vakkundig begeleid door een interne stagebegeleider.
Wat zoeken wij:
Ben je zelfsturend en doelgericht? Dan nodigen wij je uit om langs te komen voor een oriënterend gesprek.
Dit is een veelbelovende kans voor studenten en postdoctorale studenten om relevante ervaring in de industrie
op te doen..
Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Ervaren begeleiding;
Een prettige en professionele werksfeer;
Multidisciplinaire werkomgeving;
Snelgroeiende organisatie;
Mogelijkheid om scriptie uit te voeren;
Kans op een baan.

Ben jij iemand die de kwaliteitsnormen wil verhogen?
Als jij dit ziet		

, dan denken wij aan 					

jij ook?!

Reageer dan meteen en stuur je motivatie en CV naar: info@hdm-pipelines.com.
Bij vragen kan je contact opnemen met Rudy Dijkstra, te bereiken op: + 31 (0)85 1301944
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
www.hdm-pipelines.com
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VACANCY
HDM Pipelines is a young and fast-growing company in the field of asset management and integrity assessments
of pipeline and piping systems. Every day, our team of specialists work on innovative solutions for a sustainable
underground infrastructure. Our customers are water boards, municipalities and companies that are active in the
fields of drinking and waste water, (petro) chemical industry etc. HDM Pipelines is known for its specialist knowledge,
unprecedented curiosity and common sense.
Are you looking for an exciting company to work for with enthusiastic and professional colleagues in an informal working
atmosphere? Then read on
We are looking for:

Intern M/F (Full time/Part time)
About the position:
HDM pipelines is looking for talents who can bring in her/his expertise for the process of pipeline management. In line
with this, we offer several possibilities to be a part of our growing firm. The opportunities are in different fields which are
listed as follows:
•
•
•
•
•

Machine learning and data analysis
Mechanical and material engineering
Geospatial analysis
Marketing and management
Product development

During this period, each intern will be assigned with a project and plan of action.
Guidance during the work will be always available.
Position requirements:
We invite self-driven, goal oriented and exuberant individuals to join our team as interns. This is a promising opportunity
for undergraduates and postgraduate students to acquire relevant experience in industry. The duration of internship is
6-9 months.
We offer:
•
•
•
•
•
•

Experienced guidance
A pleasant and professional working atmosphere
Multidisciplinary working environment
Fast-growing organization
Possibility of undertaking thesis
Job opportunity

If we see 		

, we think of

If you you want to join us as a ‘The thinker’ of pipelines, then respond immediately
by sending your motivation and CV to info@hdm-pipelines.com.
If you have any questions, please contact Rudy Dijkstra: + 31 (0)85 1301944
Acquisition due to the published vacancy is not appreciated.
www.hdm-pipelines.com
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