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SUPAIR banen voor ingenieurs, helpt jou bij het vinden van de baan die bij je past. Wij zitten op de TU 
Delft campus en hebben ruim 20 jaar ervaring in het bemiddelen en begeleiden van TU Delft ingenieurs. 
Voor industrieel ontwerpers hebben wij regelmatig uitdagende vacatures.  
 
Kijk op onze website www.tudelft.nl/supair voor al onze vacatures. Interesse of wil je meer weten?  
Bel/mail ons. 015 278 65 27 | info@supair.tudelft.nl 
Of schrijf je direct in op www.tudelft.nl/supair/inschrijven  
 

junior Consultant Innovatiesubsidies 

 
Het bedrijf 
Dit adviesbureau in Zuid-Holland met een geheel eigen stijl verzorgt uiteenlopende subsidietrajecten voor 
grote multinationals en MKB-ondernemingen. Op het gebied van technische innovatie, energie & milieu, en 
opkomende markten geven zij advies over subsidieregelingen en verzorgen ze subsidieaanvragen. 
 
Via SUPAIR is hier onlangs een subsidieadviseur met een IO achtergrond van start gegaan. Vanwege de 
sterke groei in het aantal aanvragen zijn ze op zoek naar twee nieuwe collega’s om hun team te versterken. 
 
De functie 
Innovatie en techniek zijn de thema’s waar je hoofdzakelijk bij betrokken bent. Je zit aan tafel met R&D 
managers en technici om hun laatste technische oplossingen en innovaties te bespreken. Het gaat om 
veelzijdige en inhoudelijke trajecten, waarbij samenwerking met collega-adviseurs essentieel is. 
 
In deze afwisselende en verantwoordelijke baan ontwikkel je jezelf verder, ondersteund door ervaren 
consultants. Daarnaast zijn er trainingen en opleidingen om het vak nog beter onder de knie te krijgen. Op 
termijn bouw je ook zelfstandig je klantenportefeuille op. 
 
Functie eisen  

 Een klantgerichte, ondernemende en kritische instelling 

 Analytisch met conceptueel denkvermogen 

 Pro-actief en secuur 
 

Design Engineer Scherminstallaties 
 
Het bedrijf 
Dit no-nonsense bedrijf in Zuid-Holland is een internationaal toonaangevend, modern en ambitieus bedrijf. 
Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en installeren van scherminstallaties en hebben alle 
kennis en expertise in-house. Zij richten zich o.a. op de glastuinbouw, tuincentra en utiliteitsbouw. Hun 
projecten variëren van kleinschalig tot zeer omvangrijk en worden niet alleen in Nederland, maar ook in het 
buitenland uitgevoerd. 
 
De functie 
Onder begeleiding van ervaren collega’s werk je van A tot Z mee aan projecten. Je krijgt te maken met 
steeds complexer wordende klantvragen. Hiervoor bedenk je nieuwe systemen, overleg je met installateurs 
over de mogelijkheden en bespreek je met de opdrachtgever jouw oplossing. 
 
Deze functie biedt voldoende uitdaging om je kennis te ontwikkelen, ruimte om je eigen baan vorm te geven 
en de allround ingenieur te worden die zij zoeken. Toon jij hierbij eigen initiatief dan wordt dat zeer op prijs 
gesteld! 
 
Functie eisen  

 Kennis van AutoCAD 

 Communicatief vaardig 

 Klantgericht ingesteld met een hands-on aanpak 
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