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Bedrijfsprofiel  
Balance Point Control verleent wereldwijd diensten aan de olie- en gasindustrie. Wij onderhouden en verrichten 
onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan olie-, gas en zoutputten onder zeer specialistische omstandigheden. 
De diensten die wij verlenen vanuit onze vestigingen in Nederland, Engeland en Duitsland zijn Hydraulic Work-Over, 
Snubbing, Well Control en Wireline. Ons werkterrein is wereldwijd zowel Onshore als Offshore.  
 
Balance Point Control is op zoek naar een: 
 

Electronic Technician 
 
Werkzaamheden: 
- In bedrijf stellen en onderhouden van Data Aquisitie en elektrische installaties op locatie zowel on- als offshore; 
- Het onderhouden en inspecteren van Data Aquisitie en elektrische installaties zowel explosie veilig als niet-

explosie veilig; 
- Meewerken op locaties wereldwijd tijdens operaties en indien nodig het oplossen van storingen; 
- Verrichten van controles/ calibraties aan proces apparatuur en sensoren; 
- Elektrotechnisch voorbereiden van projecten op de base in Emmen; 
- Verwerken van onderhoud in het onderhoud systeem. 

 
Functie eisen: 

- Je hebt een afgeronde niveau 3 of 4 MBO-opleiding op elektrotechnisch gebied; 

- Je staat aan de start van je carriere of je hebt al enige werkervaring; 

- Je hebt enige ervaring met besturingstechniek, PLC’s, en verschillende sensoren; 

- Ervaring met programmeren en elektrotechnisch tekenen;  

- Je bent bekend met computers en hebt enige ervaring met IP-netwerken;  

- Je bent communicatief vaardig en werkt nauwkeurig; 

- Je houdt ervan om dingen je eigen te maken en uit te zoeken; 

- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

- Je bent stressbestendig en flexibel i.v.m. piekwerkzaamheden; 

- Je hebt geen hoogte- of watervrees en houdt van fysiek werk; 

- Je vindt het uitdagend om van huis te zijn en te assisteren op locatie; 

- Je houdt van reizen en het schrikt je niet af om alleen op pad te gaan.   
 
Wat voor persoon zoeken wij? 
De veiligheid van jou en je collega’s staat bij de uitoefening van je werkzaamheden altijd voorop. Je bent zelfstandig, 
communicatief vaardig en in staat om de juiste vragen te stellen op het juiste moment. Je bent zeker van je zaak en 
kan tegen een stootje. Je bent bereid in ploegendienst en structureel op locaties te werken (wereldwijd) en je bent 
een teamplayer. Je vindt het prettig om te werken in een dynamische wereld waar geen week hetzelfde is. 
  
Wij bieden 
Een prettige werkomgeving in een dynamische organisatie, een arbeidsvoorwaardenpakket dat aansluit bij de taken 
en verantwoordelijkheden van de functie. Bij operationeel werk wordt per dag een jobbonus uitgekeerd.   
 
Informatie 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag met je in contact. Stuur je motivatie en curriculum vitae 
voor 15-12 naar Elles Gerdes - HR, via: vacancies@bpc.nl  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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