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Engineer Werktuigbouwkunde
Plaats / Provincie: Zeewolde / Flevoland
Branche / Niveau: Techniek / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105867

Bedrijfsomschrijving
Je komt te werken bij een technische organisatie in Zeewolde die gericht is op werktuigbouw. Zij werken
internationaal en draaien mee in de top van de markt. Dit bedrijf onderscheidt zicht door het ontwerpen van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van efficiënt ontwerp, onderhoud, veiligheid en bedieningsgemak. Met hun
wereldwijde netwerk en productassortiment kunnen zij rechtstreeks aan hun klanten leveren in alle sectoren van de
verwerkende industrie.

Functieomschrijving
Als Engineer in de werktuigbouwkunde tref jij alle voorbereidingen die nodig zijn voor de verkoop van het product.
Je zult hierdoor nauw samenwerken met de afdeling verkoop en de technische tekenkamer. In eerste instantie zal
de afdeling verkoop de klant specifieke wensen in kaart gaan brengen en dan mag jij als technisch
werkvoorbereider aan de slag. Je gaat je dan bezighouden met:
Het bepalen van de juiste afmetingen en diktes van de benodigde (buis)materialen. Dit wordt verwerkt op
een specificatie waar een overzichtstekening weergeven is;
Het bepalen en berekenen van het werkgebied (en haalbaarheid) van het product
Het maken van calculaties, zodat de afdeling verkoop een reële prijsindicatie in de offerte kan zetten;
Incidenteel kan het voorkomen dat je ook sterkte berekeningen gaat maken.
Omdat elk product op klantwens wordt gemaakt, wordt er nauwelijks gewerkt met een standaardproduct. Dit maakt
dat je behoorlijk wat technisch inzicht nodig hebt, om uiteindelijk een goed en kloppende specificatie te kunnen
afgeven aan je klanten.
De werktijden zijn van 08:30 tot 17:00 uur.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Functie-eisen
Als engineer in de werktuigbouwkunde beschik je over het volgende:
Een afgeronde HTS werktuigbouwkunde opleiding;
Relevante werkervaring, bijvoorbeeld in de machinebouw of apparatenbouw;
Kennis van Excel, Inventor en Ansys is een grote pré;
Technisch inzicht, analytisch (denk)vermogen en oplossingsgericht;
Uitstekende beheersing van de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden
Werken voor deze internationale organisatie betekent dat je op het volgende mag rekenen:
Een startsalaris tussen de € 4.200,- en € 4.800,- bruto per maand o.b.v. 40 uur. Dit is afhankelijk van de
kennis en kunde die je meebrengt;
Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereden kilometer, ook wanneer je woonachtig bent in Zeewolde;
Gratis parkeermogelijkheden voor de deur en een bushalte om de hoek;
Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden;
Een goede werkplek met alle faciliteiten die je nodig hebt om je werk goed uit te kunnen voeren!

Sollicitatieprocedure
Heb jij de nodige kennis in huis en ben jij geïnteresseerd in deze baan? Wacht dan niet langer en solliciteer direct!
Stap 1. Solliciteer op deze baan via de sollicitatieknop
Stap 2. Wij bellen je voor een telefonische kennismaking
Stap 3. Een persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor
Stap 4. Wij stellen je voor aan je nieuwe werkgever
Stap 5. Je gaat op gesprek bij je nieuwe werkgever
Stap 6. Je krijgt de baan aangeboden
Nog niet “klaar” om te solliciteren en wil je nog iets weten?
Geen probleem! Bel ons op 036-521 81 60, stel je vraag via WhatsApp op 06-391 84 706 of e-mail
zeewolde@flevodirect.nl . Wij geven graag antwoord op al je vragen.
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed jij bent in jouw werk, is het een onderdeel van onze procedure
om referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien.
Vacaturenummer 105867
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Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
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