
Beschik jij over een MBO/HBO denk-werkniveau en heb je affiniteit met techniek? 
Ben jij hands-on en kan jij zowel zelfstandig als in teamverband werken?

Dan is een van onze openstaande functies binnen onze locatie Rotterdam / Hoogvliet 
wellicht wat voor jou! Momenteel hebben wij een tweetal leuke vacatures open staan 
bij ons kantoor in Rotterdam - Hoogvliet.

	 PROJECT	ENGINEER

	 (JR.)	FIELD	SERVICE	TECHNICIAN	NDT/NDO

WIE	ZIJN	WIJ?
De ROSEN Group is een wereldwijd opererende leverancier van ‘state of the art’ producten 
en services op het gebied van inspectie en integrity management voor een breed scala aan 
installaties (pijpleidingen, tanks, schepen, wind turbines, treinen, telecommunicatie torens e.a.) 
in verschillende industrie takken (olie & gas, energie, procesindustrie, mijnbouw, 
telecommunicatie, transport e.a.)

Op 28	maart aanstaande staan wij op de Offshore	&	Maritiem beurs in WTC Rotterdam, 
bezoek ons bij stand M213 voor een persoonlijke uitleg over deze vacatures en ROSEN als 
bedrijf. Daarnaast kun je onze website bezoeken voor de openstaande vacatures: 
htps://jobs.rosen-group.com
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