Met Verebus naar de top
Verebus Engineering BV is een specialistisch ingenieurs
bureau. In Nederland werken we met bijna 150 collega’s
aan een verscheidenheid van uitdagende technische
projecten. Opdrachtgevers kiezen ons als veiligheid,
betrouwbaarheid en kostenefficiëntie belangrijke issues
zijn. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid op het spoor,
veiligheid bij het werken aan elektrotechnische installaties
in schepen of vliegtuigen, betrouwbaarheid als het gaat
om technische tekeningen met de meest actuele situatie,
en kostenefficiënt onderhoud van materieel.
Opdrachtgevers werken graag met ons omdat we kwaliteit
leveren en goed thuis zijn in de werelden van Defensie, Marine
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& Offshore en Railinfrastructuur. Verebus heeft de ambitie uit
te groeien tot een belangrijke adviespartner in deze markten.
Om onze ambitie waar te kunnen maken zijn wij regelmatig op
zoek naar nieuwe collega’s. Professionals met de drive hun
technische expertise te willen inzetten het succes van Verebus
verder uit te bouwen. Dat kan zowel technisch inhoudelijk
zijn als op het gebied van accountmanagement of business
development.
Ambitie, kwaliteit en klantgerichtheid zijn belangrijk binnen
ons werk; daarbinnen heb je de vrijheid om je eigen loopbaan
vorm te geven. Wellicht bouw jij, samen met ons, wel mee aan
de uitdagende toekomst die voor ons ligt!
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De organisatie

De mensen

Verebus is een middelgroot bedrijf.
Dat heeft zo zijn voordelen. Onze
opdrachten verwerven we regelmatig
in concurrentie met de grootste
ingenieursbureaus, maar de lijnen
zijn kort en is er veel ruimte voor de
inbreng van eigen ideeën van onze
medewerkers. Om ons te ontplooien
tot de expert op ons vakgebied
moeten we blijven vernieuwen en
verbeteren. Onze medewerkers
spelen daarbij een belangrijke rol.
We bieden dan ook goede groei- en
ontwikkelingsmogelijkheden.

We bestaan al sinds 1947. Dit betekent
dat we een solide basis hebben. We
hebben medewerkers in dienst die
meer dan de helft van het bestaan van
Verebus hebben meegemaakt en er
nog steeds met veel plezier werken.
Daarnaast werkt bij Verebus ook een
groeiende groep jonge medewerkers.
Voor hen is er, naast het werk, “JongVerebus”, een platform waar de
jongeren elkaar, maar ook jongeren
teams van andere organisaties tegen
komen. Voor alle medewerkers is er
viermaal per jaar een personeels
bijeenkomst, waar collega’s elkaar
kunnen ontmoeten en waar de stand
van zaken binnen het bedrijf besproken
wordt.

Het werk
Verebus heeft vacatures op verschillende niveaus. Je kunt hierbij denken aan
adviseur, projectmanager, engineer, technisch auteur en logistiek medewerker. In
sommige functies werk je voornamelijk zelfstandig, maar bij grote projecten wordt
ook samengewerkt met eigen collega’s of medewerkers van de opdrachtgever. Het
kan voorkomen dat je - in overleg - langere tijd op locatie van een opdrachtgever zit.
Een technische achtergrond is essentieel voor het werk dat wij doen. Daarbij is het
net zo belangrijk dat we oog hebben voor de ontwikkelingen in de markt en bij onze
opdrachtgevers.
Verebus heeft moderne, concurrerende arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op de
CAO Metalektro.

Verebus Engineering BV is een
ingenieurs- en adviesbureau
met opdrachtgevers binnen de
marktsegmenten Defensie, (Rail)
infrastructuur, Marine & Offshore,
Luchtvaart, Energiesector en
Utiliteit.
Ons werk varieert van advies,
ontwerp en engineering tot en met
opzet en beheer van technische
documentatie, alsmede het verzorgen van trainingen en opleidingen.
Wij zijn daarmee actief in alle fasen
van de levenscyclus van systemen
en installaties. Wij zijn onafhankelijk en werken waar nodig samen
met complementaire partners op
projectbasis.
Verebus is een zelfstandig opererende dochter van TÜV NORD,
een grote, internationale technisch
dienstverlener die (inter-)nationale
loopbaankansen biedt aan ambitieuze professionals die willen
bijdragen aan onze groei.
Verebus Engineering
Handelskade 49
2288 BA Rijswijk
Postbus 1045
2280 CA Rijswijk
T +31 (0)70 352 82 00
www.verebus.nl
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