
PRN Group is Europese marktleider op het gebied van entresolvloeren en aanverwante producten. 
Strategisch gelegen tussen de Randstad en Antwerpen op de grens van Zuid-Holland, Zeeland en 
Brabant, richt het toonaangevende bedrijf zich voortdurend op innovatie en doorontwikkeling van het 
productassortiment en het productieproces. Groei en investeringsdrang hebben zich vertaald in een 
steeds effectiever distributie- en productienetwerk. Vanuit haar vestigingen in Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en Polen voorziet het bedrijf in een toenemende behoefte aan bedrijfsruimte in 
heel Europa. Ambitie gaat hand in hand met christelijke waarden zodat de PRN Group in elke relatie 
bouwt aan vertrouwen. 
 

“Building Trust” 
 
Structural Engineer (constructeur)  
Wij zoeken een collega met interesse in constructieberekeningen. Als Structural Engineer verzorg je 
(detail-)berekeningen voor entresolvloeren voor de PRN-Group. Je draagt bij aan de constructieve 
zelfredzaamheid van collega’s (berekeningsmodules). Samen met de andere constructeur ben je het 
aanspreekpunt voor externen bij vragen over de constructieberekening. 
 
Als Structural Engineer maak je daarnaast onderdeel uit van het R&D-team. Dit team met specialisten 
is eindverantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Binnen het team is er een 
informele sfeer en is er ruimte voor eigen initiatief. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, 
werk je met 3D rekensoftware (SCIA), Excel rekenbladen en HiCAD-software. 
 
We bedienen klanten door heel Europa en willen verder met onze eigen koudgevormde staalprofielen: 
genoeg uitdaging wat ons betreft! Ben jij diegene die dit aanspreekt om op de locatie Tholen te komen 
werken?! Gelegen in het mooie ruime Zeeland en toch maar 35 minuten van de Randstad. 
 
Profiel 

- WO opleiding richting Civiele Techniek / Bouwkunde / Werktuigbouwkunde 
- Zelfstandig 
- Communicatief vaardig 
- Kennis van staalconstructie berekening volgens Eurocode (specialisatie koudgevormde 

profielen is een pre) 
- Kennis van de Engelse en Duitse taal 
- Leidinggevende capaciteiten is een pre 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Profielnorm maakt deel uit van de PRN-GROUP, valt onder de CAO voor Metaalbewerkingsbedrijven 
en heeft goede (pensioen)voorzieningen. 
 
Contactpersonen voor deze vacature zijn:  
Christian van Westenbrugge, Technisch Directeur Profielnorm (06-51455746) 
Jos Schot, CEO PRN-Group (06-55397564) 
 
Profielnorm B.V. 
Slabbecoornweg 29  
4691 RZ Tholen 
+31 ((0)166-601070   


