
Test Engineer Lighting – Arnhem  
 
Wat ga je doen 
 
Elke dag ben je bezig om de nieuwste innovaties te toetsen. Dat is wat je gaat doen 
als Test Engineer. We nemen je mee in de wondere wereld van Consumer Safety 
binnen de DEKRA organisatie.  
 
Binnen Consumer Safety werken wij met een team van experts. Onze klantenkring 
is divers en de producten die wij testen daardoor ook. Specifiek voor het Team 
Lighting zoeken wij versterking. Denk aan het testen van complexe 
noodverlichtingssystemen, straatverlichting en verkeerregelinstallaties etc. Nadat je 
je kennis hebt uitgebreid kun je doorgroeien in protocol testen, fotometrie of 
bijvoorbeeld cyber security testen en toets je of een product beschermd is tegen 
gevaren van buitenaf. Je werkt aan meerdere projecten tegelijk, zowel in het 
DEKRA lab als bij de klant op locatie. Dat is geen probleem voor jou, je houdt wel 
van afwisseling!  
 
Verantwoordelijkheden 
>Je voert zelfstandig testen uit, je brengt ± 70% van je tijd door in het lab (bij 
DEKRA of op locatie bij de klant); 
>Het uitvoeren van beoordelingen op basis van internationale normen of specifieke 
klant standaarden;  
>Je beoordeelt documentatie met betrekking tot het project en checkt of de 
componenten wel aan alle voorwaarden voldoen; 
>Het opstellen van de rapportages van je (voorlopige) testresultaten is een 
belangrijk onderdeel; 
>Je hebt regelmatig overleg met de klant en met de projectmanager over de 
voortgang en anticipeert daarop; 
>Je stelt de finale certificaten op; 
> Je bent creatief en denk graag mee over efficiënter werken en komt met nieuwe 
ideeën voor nieuwe dienstverlening om onze klanten nog beter te kunnen helpen.  
  
Jij brengt mee 
>Je hebt HBO werk- en denkniveau; 
>Je hebt een afgeronde opleiding richting elektrotechniek en affiniteit met 
fotometrie; 
>Je hebt ervaring met het meten aan elektrische apparatuur; 
>Je kunt makkelijk schakelen tussen de diverse projecten; 
>Je bent communicatief goed onderlegd; 
>Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Gezien het internationale 
karakter van onze organisatie beheers je daarnaast de Engelse taal; kennis van de 
Duitse taal is een pre. 
>Heb je kennis van de internationale norm IEC 60598, IEC 61347 en IEC 62031, 
dan heb je al een voorkeurspositie; 
>Wij staan open voor initiatieven, dus als jij deze durft te tonen verwelkomen wij jou 
graag in ons team! 
 
 


