
 
 

 

 
Service Engineer Offshore Wind 

Fulltime 
 

Waai je niet met alle winden mee, kan je tegen de stroom invaren en heb je een paspoort?   
Welkom aan boord! 

 
Wie zijn wij? 
CORROSION houdt zich sinds 1993 bezig met het beschermen van offshore windparken, 
schepen en onshore-toepassingen. Van ons bescheiden begin in het plaatsje Moerkapelle in 
Nederland, zijn we uitgegroeid tot een internationaal erkende leider in creatieve, duurzame, 
ultramoderne oplossingen in corrosie en kathodische bescherming. CORROSION is 
marktleider in het milieuvriendelijk beschermen van funderingen van windturbines door 
middel van ICCP.  
 
 
Cultuur:  
Een spontaan en dynamisch team van ca. 75 medewerkers heeft contacten over de hele 
wereld. Het hoofdkantoor en de productie zijn gevestigd in Moerkapelle. Met onze 
vestigingen in China, Vietnam en Duitsland komt het totale aantal werknemers uit op ca. 90 
collega’s. In alles wat we doen worden we gedreven door een grenzeloze passie voor 
kwaliteit en techniek. Daarom werken we voor iedere opdracht samen in kleine, 
gespecialiseerde teams. We houden de lijnen kort zodat we de beste resultaten kunnen 
behalen.  
 

• Je past in een sociale werkomgeving.  

• Je wil de best mogelijke resultaten behalen.  

• Je leert graag van anderen, maar deelt ook graag jouw kennis.  

• Gevoel voor humor, we lachen graag.  

• Eerlijk- en openheid: zit iets je dwars? Spreek het uit!  

• Fouten maken is menselijk; als we er maar van leren.  

• Wees jezelf, laat zien wie je bent.  

• Respect: laat een ander in zijn of haar waarde.  

• Loyaal: we investeren in elkaar, CORROSION in jou en jij in ons. Alleen zo kunnen 
we succesvol zijn en groeien!  

 
 
Wie ben jij?  
Een flexibele allround monteur die toe is aan een nieuwe stap in zijn/haar carrière. Als 
Service Engineer Offshore Wind ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor het 
installeren van onze systemen, het oplossen van storingen, het implementeren van 
technische onderdelen en het ondersteunen van gebruikers op locatie bij de klanten. Als 
Service Engineer werk je dus zowel vanuit ons hoofdkantoor, als on-site bij de klanten in 
binnen- en buitenland. Je fungeert als ambassadeur van ons bedrijf. 
 
 
 



 
 

 

 
 
Wat zijn de voornaamste taken? 

• Het in bedrijfstellen van nieuwe systemen. 

• Storingen verhelpen van bestaande systemen. 

• Vervangen van reserveonderdelen tijdens regulier onderhoud. 

• Verwerken van de administratie op kantoor. 

• Ondersteunen en trainen van onze agenten wereldwijd.  

• Op afstand monitoren van CORROSION’S ICCP systemen welke zijn geïnstalleerd 
op windmolenparken. 
 

 
Je profiel: 

• Een minimale afgeronde MBO3 opleiding Elektrotechniek. 

• Aantoonbare werkervaring op het gebied van Elektrotechniek is een pre. 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

• Klantgericht; als Service Engineer Offshore Wind ben je het gezicht van 
CORROSION. 

• Een flexibele instelling 

• Bereid om regelmatig (internationaal) te reizen 
 
 
Wat bieden wij?  
Wij bieden een fulltimebaan met veel afwisseling, snelheid en dynamiek in een bedrijf waar 
een informele en collegiale werksfeer heerst. Bij goed functioneren is er uitzicht op een vaste 
aanstelling en zijn er volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. 
 
Zie jij het zitten om bij ons aan de slag te gaan dan ontvangen we graag jouw CV en 
sollicitatiebrief. Dit kan je sturen naar HR-manager, Marlies van de Burgt, 
mvdb@corrosion.nl. 
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