(lead) engineer wtb
(tekenaar/constructeur)
locatie Nieuw-Vennep/Joure

Organisatie
De projectorganisatie is een matrixorganisatie en wordt aangestuurd door:
• Projectmanagers: ca. 3 per vestiging
• Afdelingsmanagers: manager engineering, manager controls (besturing) en manager
operations (werkplaats)
De engineer staat organisatorisch onder de manager engineering, maar kan ook worden
aangestuurd door een projectmanager.

Functieomschrijving
In deze allround functie zorg je voor het ontwerpen en de werkvoorbereiding van verkochte
projecten en help je mee met de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, technieken, machines
of installaties. De werkzaamheden zijn divers en bestaan o.a. uit uitwerking van de
opstelling/lay-out, uitwerking van details en technische vraagstukken en mechanische
uitwerking. In deze functie werk je voornamelijk op kantoor of in de werkplaats werkzaam en
incidenteel ben je op locatie werkzaam, bijvoorbeeld bij beoordelen of inmeten situatie bij de
klant.
Als lead engineer ben je volledig verantwoordelijk voor de uitwerking van een
project/machine. Hierbij word je ondersteund door meerdere collega’s uit het projectteam,
waarbij je als lead engineer sturing geeft aan deze collega’s.

Functie-inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerpen en uitdetailleren van (delen van) machines, installaties, transportbanen,
robotgrijpers e.d.
Omzetten van ontwerpen in technische tekeningen
Maken van detail- en werktekeningen
Technische berekeningen maken (belastingberekening, uitwerken aandrijvingen)
Checken haalbaarheid (tijdsduur/kosten) en controleren/reviseren van gemaakte
ontwerpen/tekeningen
Onderhouden contacten met leveranciers m.b.t. inkoop materialen en uitbesteden
werk bij toeleveranciers
Bijwerken van projectmappen
Uitzoeken technische vraagstukken
Maken van bestellijsten
Samenwerken met werkplaats m.b.t uitvoeren van werkzaamheden
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Profiel
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig, creatief en praktisch ingesteld
Je bent accuraat en beschikt over analytisch vermogen
Je bent stressbestendig, flexibel en commercieel ingesteld
Kan goed improviseren en inspelen op wisselende omstandigheden
Correcte omgangsvormen, goede communicatieve vaardigheden en goede
uitdrukkingsvaardigheid
Je bent een harde werker met een no-nonsense instelling

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Meerdere jaren werkervaring
Kennis van aandrijvingen, mechanica, besturingen, pneumatiek, sensortechniek en
elektrotechniek
Technisch inzicht en inzicht in werking van machines en processen
Kennis van/ervaring met tekenen in 3D (SolidWorks en/of Creo Elements) en
AutoCAD of wil zich dit eigen maken
Kennis van materialen en mogelijke bewerkingsprocessen
Affiniteit met (productie)automatisering
Vaardigheid in het toepassen van officeprogramma’s en ERP-pakket

Aanbod
Een allround functie met een grote mate van zelfstandigheid bij een dynamisch professioneel
bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar vacature@derobv.nl
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