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Vacature Senior Engineer/ontwerper HVAC-R 

Functieomschrijving 

Pohlmann Engineering is een advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in HVAC- en 

koelinstallaties voor industriële klanten. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een 

ervaren ontwerper van HVAC- en koelinstallaties. Als senior engineer ben je verantwoordelijk voor 

het volledig uitwerken van projecten van concept tot detailengineering en projectopvolging. In deze 
functie werk je soms op locatie, maar vooral op ons kantoor in Herentals waar je terecht komt in 

een team van ervaren collega's. 

Takenpakket 

• Analyseren technische wensen klant en praktisch uitwerken tot een concept. 

• Diagnose en kaderen van het probleem of de gewenste installatie. 
• Praktisch uitwerken van mogelijke concepten en vervolgens het volledig detail ontwerpen. 

• Alle ontwerpgegevens verwerken en opmaken als technisch lastenboek of verslag. 

• Opmaken van budgetramingen voor de verschillende concepten. 

• Maken van concept-, P&ID- en detailtekeningen voor de gehele installatie in AutoCAD (3D) of 
Inventor. 

• Opmetingen op de werf en ter plaatse verifiëren. 

• Opstellen van meetstaten, eventueel voorzien van richtprijzen. 

• Contacten met (eind)klanten voor verdere opvolging en ondersteuning. 
• Bijwonen van meetings met eindklant. 

• Technisch vergelijk en controle van aanbiedingen van installateurs en aannemers. 

• Ondersteunende projectopvolging en projectmanagement in uitvoeringsfase. 

• Procesmetingen bij klanten en nadien analyseren en opmaken van verslag. 
• Specifiek technisch advies geven aan (eind)klanten. 

Profiel 

• Een Master of Bachelor in klimatisatie, koeltechnieken of elektromechanica, of gelijkwaardig 

door ervaring. 

• Minstens 5 jaar werkervaring als ontwerper van HVAC- en koelinstallaties. 

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en hebt een basiskennis Engels. 
• Je bent inventief, een creatief denker. 

• Je bent communicatief sterk en je bent in staat zowel zelfstandig als in team te werken. 

• Je hebt een sterk analytisch inzicht. 

• Je bent klantgericht en stressbestendig, je kan omgaan met deadlines. 
• In bezit van een VCA-attest of bereid deze te behalen. 

Ons aanbod 

• Werken aan complexe en technisch uitdagende projecten voor industriële klanten. 

• Een job in een groeiend en dynamisch bedrijf met een familiaal karakter. 

• Een ervaren en enthousiast team van collega’s. 

• Een competitief salarispakket met bedrijfswagen en extralegale voordelen. 
• Ondersteuning door ervaren professionals. 

• Eigen opleidings- en trainingscentrum. 

• Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. 
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