
INFO@PASMAN.COM   PASMAN.COM

Pasman Motoren & Aggregaten 

is specialist op het gebied van 

verbrandingsmotoren, generator- 

en pompsets en WKK-installaties. 

Ook ontwikkelen we duurzame 

energiesystemen. Voor onze service- 

en ontwikkelafdeling zoeken 

we een gemotiveerde, gedreven 

besturingstechnicus mechatronica.

Postadres: 

Pasman Motoren & Aggregaten

Zutphen Emmerikseweg 77A, 

7223 DA Baak.

www.pasman.com 

www.oryonwatermill.com

REVISIE BESTURINGSSYSTEMENENGINEERINGWKK-INSTALLATIESPOMPSETSGENERATORSETSSERVICE & ONDERHOUD

PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN

BESTURINGSTECHNICUS MECHATRONICA M/V
MET HART VOOR INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN 

WIJ ZOEKEN

DIT GA JE DOEN

Bij Pasman krijg je met alle facetten op besturingsgebied te maken. Via je laptop stuur je verbran-

dingsmotoren aan, je regelt besturingspanelen in voor generatoren en andere aandrijfsystemen 

en past nieuwe besturingstechnieken in op bestaande aandrijf- en energiesystemen. Pasman ont-

werpt en bouwt ook innovatieve, duurzame energiesystemen. De Oryon Watermill bijvoorbeeld 

waarmee groene stroom uit stromend water wordt opgewekt. En we ontwikkelen slimme syste-

men voor de 24/7 opslag van energie. Ook voor het uitlezen en monitoren hiervan zijn hightech 

besturingssystemen nodig. Aan jou de taak om die vanaf ‘de tekentafel’ vorm te geven. Je bent 

bij het gehele proces betrokken. Van overleg tot ontwerp en van bouw en tot implementatie en 

onderhoud. Daarbij werk je nauw samen met collega-technici en externe professionals.

DIT WORDT JE WERKOMGEVING

Pasman Motoren & Aggregaten heeft een uitstekende reputatie op het gebied van verkoop, 

revisie, service en onderhoud van motoren, aggregaten en WKK-installaties. Onze opdrachtge-

vers komen uit de scheepvaart, industrie, overheden, land- en tuinbouw en export. Met ruim 

20 medewerkers werken we voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. We ontwerpen en 

bouwen zelf ook producten, zoals aandrijfsystemen, geluidsisolerende omkastingen, generator- 

en pompsets en besturingssystemen. En we ontwikkelen duurzame energiesystemen (opwek en 

opslag). We zijn een Achterhoekse onderneming. Dat merk je aan de sfeer. Die is gemoedelijk, 

maar als er hard gewerkt moet worden, is dat geen punt. Een acht tot vijf mentaliteit zul je bij 

ons niet aantreffen. 

DIT VERWACHTEN WE VAN JE

  Je beschikt over een afgeronde mbo-/hbo-opleiding besturingstechniek en/of elektrotechniek.

  Je hebt een hbo denk- en werkniveau. 

  Je hebt aantoonbare affiniteit met verbrandingsmotoren en duurzame energiesystemen.

  Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

SOLLICITEREN

 In beginsel is het fulltime functie, maar over het aantal uren per week kan worden overlegd.  

Meer informatie? Bel (0575) 44 11 50. Je kunt je brief met cv mailen naar dolf@pasman.com.


