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Werken bij Pharmafilter: Werkvoorbereider E/W 
Amsterdam, oktober 2020 
 
Pharmafilter BV, opgericht in 2008, is de ontwikkelaar en leverancier van een duurzaam, innovatief en integraal systeem 
voor de afvalverwerking en zuivering van afvalwater in ziekenhuizen (www.pharmafilter.nl). Ons hoofdkantoor is gevestigd 
in Amsterdam.  
 
Vanwege een groeiende orderportefeuille zij wij op zoek naar nieuwe collega’s die ons team bij de bouw en het beheer & 
onderhoud van onze installaties en vermalers (zgn. Tonto’s) komen versterken. Naast een groeiende Nederlandse 
portefeuille, bereiden wij ook een Europese uitrol van het systeem voor. Binnen onze onderneming zijn inmiddels 25 
betrokken en enthousiaste medewerkers actief. Pharmafilter won diverse prijzen, waaronder de European Environmental 
Press award, Aquatech Innovation Award, De Vernufteling, een Herman Wijffels Innovatieprijs en de AGV 
Waterinnovatieprijs.  
 
Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste en zelfstandige werkvoorbereider E/W (elektrotechniek / 
werktuigbouwkunde) voor een full-time dienstverband. 
 
Als werkvoorbereider E/W ga je deel uitmaken van een nieuw op te zetten projectbureau dat de bouw van 
waterzuiveringen en vermalers (zgn. Tonto’s) voorbereidt en verzorgt. Daarnaast word je ingezet voor voorbereidende 
taken voor revisies van en het beheer & onderhoud van de installaties en de vermalers bij de verschillende klanten 
(ziekenhuizen).  
In deze functie is het aan jou om de werkvoorbereiding te verzorgen en de planning daarvan te bewaken. Ook ben je in 
staat om op locatie het werk op te nemen en om rapportages, calculaties en begrotingen op te stellen. Je vraagt offertes 
op en weet hierbij een scherpe prijs uit te onderhandelen. Je verzorgt een deel van de projectadministratie en levert 
gegevens aan voor de bewaking van het project. Daarnaast weet jij te schakelen op onverhoopte situaties die zich tijdens 
de uitvoering van het project kunnen voordoen. Je rapporteert aan de projectcoördinator en werkt nauw samen met de 
uitvoerder en verschillende voormannen. 
 
Werkzaamheden 

• Het verzorgen van divers engineerings- en tekenwerk  
• De werkvoorbereiding van verschillende projecten incl. het bijhouden daarvan in het ERP-systeem (Microsoft 

Dynamics / Navision) 
• Het opstellen van P&ID schema’s en I/O-lijsten 
• Het opstellen van elektrotechnische schema’s en verzorgen van kabelberekeningen 
• Het opstellen van detailplanningen 
• Het onderhouden van contacten met leveranciers en het opvragen en onderhandelen van offertes 
• Het rapporteren aan en het adviseren van de projectcoördinator over de voortgang van de projecten (financieel 

en planning) 
• Het bijhouden van afwijkingen en bijzonderheden. 

 
Opleiding, kennis en eigenschappen 

• Een afgeronde opleiding op MBO+ of HBO niveau in de elektrotechniek, werktuigbouw of gelijkwaardig, ervaring 
als werkvoorbereider is een pré 

• Ervaring met Solidworks (Electrical) en AutoCad 
• Ervaring met ERP-systemen, ervaring met Navision is een pré 
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• Kennis van industriële hardware en installaties 
• Gedegen kennis van veiligheidsvoorschriften en bij voorkeur in het bezit van VCA-basis cursus, of de bereidheid 

deze te behalen. 
• De bereidheid om kennis van de opbouw en installatie van de verschillende Pharmafilter installaties en vermalers 

te verkrijgen. 
• Goede materiaalkennis. 
• Goede beheersing (woord en geschrift) van de Nederlandse taal en redelijke beheersing van de Engelse en/of 

Duitse taal. 
• Stressbestendig, accuraat, nauwkeurig, gestructureerd, enthousiast, zelfstandig, klant- en oplossingsgericht, 

geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• In bezit van rijbewijs B. 

 
Wij bieden 

• De mogelijkheid deel uit te maken van een duurzame, innovatieve en snelgroeiende organisatie.  
• Een zelfstandige functie waarbij je alle ruimte krijgt om je persoonlijk te ontwikkelen en mee te groeien met de 

organisatie. 
• Werken in een jong team met betrokken en enthousiaste collega’s aan duurzame oplossingen voor zuivering 

van afvalwater in ziekenhuizen, afvalverwerking en circulariteit. 
• Goede salariëring en secundaire voorwaarden (afhankelijk van leeftijd en ervaring). 

 
Interesse 
Heb je interesse mail dan jouw CV naar Joke Brandse, om@pharmafilter.nl  

 
Pharmafilter B.V. 
www.pharmafilter.nl  
Gebouw IJDock 
IJDok 31 
1013 MM Amsterdam 
Postbus 17176 
1001 JD  Amsterdam 
T 020 420 33 92 

 
Voor vragen of nadere informatie kan je contact opnemen met Erwin Koetse of Erik Roodenburg, via bovenstaand 
telefoonnummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld. 


