Tekenaar Constructeur machinebouw
Functieomschrijving:

Als Tekenaar / Constructeur Machinebouw ben je verantwoordelijk voor het ontwerp
van de mechanische constructie van machines voor de voedselindustrie. Je werkt het
ontwerp tot in detail uit en werkt hierbij intensief samen met de andere leden van het
projectteam. Bij het ontwerpen maak je hoofdzakelijk gebruik van Solid Edge. Nadat
het systeem volledig op tekening is gezet, lever je het geheel aan voor de
assemblage. De assemblage gebeurt intern in de productiehal, zodat je tijdig
eventuele verbeteringen kunt doorvoeren. Een zeer uitdagende functie voor een
enthousiaste werktuigbouwkundige met een passie voor de machinebouw!
Binnen onze jonge organisatie heerst een positieve en energieke sfeer. De
gezamenlijke gedrevenheid om een kwalitatief goed product neer te zetten is groot.
Taken:
•
•
•
•
•
•

Het (gedetailleerd) uittekenen van constructies en toepassingen in de
voedselindustrie
ontwerpen, herontwerpen en configureren van machines en/of machinedelen
Sparren met collega's over ontwerpen en constructies voor de diverse
projecten.
Onderdeel lijsten samenstellen
Vastleggen en beheren van standaarddelen en modificaties
Technische documentatie onderhouden en verwerken.

Functie-eisen:
Je bent in het bezit een MBO/HBO diploma Werktuigbouwkunde / Mechatronica en
kunt uit de voeten met 3D tekenpakketten , Solid Edge heeft een pre.
•
•
•
•
•

je hebt veel affiniteit met machinebouw
Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Enige constructieve ervaring bij voorkeur binnen de machinebouw is een pre
In bezit van rijbewijs B
Kennis van de Nederlandse taal in woord in geschrift, Engels is tevens
gewenst.

Wij bieden:
Wij bieden uitzicht op doorgroeien en wordt je verwelkomd in een open sfeer. Er is
voldoende ruimte voor creativiteit, zelfontplooing en men deelt een
gemeenschappelijke factor in verantwoordelijkheidsgevoel. Daarbij staat er natuurlijk
een beloning tegenover die past bij de taakinhoud.
Sollicitatieprocedure:
Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met je uitgebreide CV! Je
kunt je sollicitatie bij voorkeur digitaal versturen naar info@sleegerstechniek.com
.Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dhr. Sleegers
op 073-5118230

Open sollicitaties zijn uiteraard ook welkom.

