Onderwerp: vacature Constructeur / tekenaar
Ben je iemand die klaar is voor een nieuwe stap in zijn carrière dan ligt hier je kans.
Wij zoeken een:

CONSTRUCTEUR/TEKENAAR WTB
Het gaat hier om een uitdagende functie bij een leuk bedrijf, waarbij veel aandacht is voor
jouw persoonlijke ontwikkeling. Je komt in een informeel team te werken, waar een prettige
samenwerking voorop staat. In deze functie is het belangrijk dat je een gedreven persoon bent
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je gaat in deze rol de klantvraag vertalen naar de
ontwikkeling en constructie van de te produceren machine. Dit betekent concreet dat je zowel
voor nieuwe als bestaande machines je creatieve ideeën gaat uitwerken met behulp van een
tekenprogramma. Ook denk je actief mee in verbetering van producten en productiemethoden.
Taken:
-

Het uitvoeren en tekenen van technische werktuigbouwkundige constructies/machines
Het opstellen en maken van schetsen, tekeningen en stuklijsten voor de productie
Projectbegeleiding en medebewaking van opdrachten tot montage gereed product
Het opstellen van de aanvraag c.q bestelspecificaties van toe te leveren halffabrikaat zowel intern als
extern in samenwerking met de werkvoorbereiding
Het op peil houden en mede verzorgen van de technische documentatie

Functie eisen:
- Opleiding minimaal MBO+/HBO Wtb met ervaring
- Bij voorkeur ervaring of affiniteit met machinebouw, door onze diversiteit aan producten krijg je
vaktechnisch te maken met veel verschillende technieken op het gebied van las- of boutconstructies,
pneumatiek, hydraulica, besturingen, lagering en mechanische processen
- Ervaring met 3D CAD tekensysteem Solid Works en Windows applicaties.
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Bij voorkeur ook in de Engelse en Duitse
taal
Competenties:
- Pro actieve houding, zelfstandig, initiërend en flexibel
- Accuraat en stressbestendig
- Gedreven
- Klantgericht
Geboden wordt:
Een interessante en uitdagende functie binnen een groeiende onderneming, een informele en prettige werksfeer
met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Wij bieden een (op termijn) vaste aanstelling.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Solliciteer dan direct en maak ons enthousiast met jouw overtuigende
motivatie!

