
 
 

 
 
Inbedrijfsteller regeltechnische installaties 
32-40 uur 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde Inbedrijfsteller voor de afdeling 
Gebouwautomatisering! Je komt te werken in een enthousiast team van professionals. De 
afdeling Gebouwautomatisering richt zich op de complete regeltechnische werkzaamheden van 
klimaatinstallaties. Wij zijn gespecialiseerd in engineering, bekabeling, installatie, software en 
inbedrijfstelling en het gebouwbeheersysteem. 

Wat ga je doen? 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de inbedrijfstelling van (complexe) regeltechnische 
installaties. Je bent nauw betrokken bij het ontwerp van diverse complexe regeltechnische 
installaties en bijbehorende software. Je bent in staat om te beoordelen of de geleverde 
installatie, inclusief software, daadwerkelijk kan ‘werken’ en voert ook de nodige 
werkzaamheden uit om de installatie werkend te krijgen volgens alle gestelde eisen.  

Als inbedrijfsteller bij Delta-P ben je in staat om opnemers te controleren en te kalibreren, 
softwarewijzigingen door te voeren en setpoints te wijzigen van o.a. PID regelingen. Daarbij ben 
je verantwoordelijk voor de troubleshooting m.b.t. eventuele problemen en het bewerken van 
goede oplossingen of voorstellen daartoe.  

Wie ben jij? 

- Je hebt een afgeronde relevante MBO opleiding (niveau 4). 

-   Je beschikt over ruime kennis van werktuigbouwkundige installaties en verschillende 
DDC/PLC systemen (met name Priva). 

- Je hebt kennis van datanetwerken en bussystemen, zoals BACnet, modbus, M-bus.  

- Je beschikt over een geldig VCA certificaat. 

- Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs. 

- Je bent stressbestendig, oplossingsgericht en initiatiefrijk. 

- Je werkt zelfstandig, gestructureerd en klantgericht. 

- Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.  

 

Wat bieden wij? 

- Een afwisselende en uitdagende baan met veel ruimte voor ontwikkeling. 

- Een open en informele werkomgeving in een organisatie die volop in beweging is. 

- Goede marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Contact 
Wil jij onze nieuwe collega worden? Je kan je CV en motivatie mailen naar info@delta-p.nl t.a.v. 
Mark van der Steen.  

Als je vragen hebt over de functie, kan je telefonisch contact opnemen met Mark van der Steen 
via 030-2090951. 


