Engineer WTB OF E
Een breed ontwikkeld technisch talent voor de afdeling Engineering van
een dynamische en innovatieve verkoop- en productieorganisatie in de Maritieme en
Offshore sector
Wie zijn wij?
CORROSION is een kennis-/productiebedrijf dat zich bezig houdt met innovatieve oplossingen om
corrosie en aangroei te voorkomen in voornamelijk de maritieme sector. Denk hierbij niet alleen aan
het beschermen van een scheepshuid of koelsystemen aan boord, maar ook aan offshore platformen
en offshore windturbine parken. De platte organisatiestructuur kenmerkt zich door korte
communicatielijnen, een directe stijl van leidinggeven en een hoog ambitieniveau. Een spontaan en
dynamisch team van ruim 60 medewerkers heeft contacten over de hele wereld. Het hoofdkantoor en
een gedeelte van de productie zijn gevestigd in Moerkapelle. Voor meer informatie, kijk op onze
website www.corrosion.nl.
Wat houdt de functie in?
Op de afdeling Engineering vorm je de spil tussen de afdelingen verkoop, service, werkvoorbereiding
en productie. Daarbij komt het ook voor dat technische vraagstukken afgestemd moeten worden met
de klant. Je vertaalt de zo verkregen informatie in tekeningen, manuals en materiaal-stukslijsten
waarna je de invoer van deze gegevens verzorgt in het ERP systeem. Je hebt hiervoor
programmatuur tot je beschikking zoals de 2D en 3D CAD programma’s en verschillende Microsoft
Office applicaties. Jouw werkzaamheden kenmerken zich door een mix van de disciplines
werktuigbouw en elektrotechniek.
Wat vragen wij?
- Een breed ontwikkeld technisch talent met prima communicatieve vaardigheden en een
proactieve houding;
- een afgeronde relevante opleiding Werktuigbouw of Elektro techniek op minimaal MBO
niveau; waarbij het een pré is als er kennis en affiniteit is met beide vakgebieden (WTB en E);
- ervaring met tekenprogrammatuur (AutoCad, Inventor en AutoCad Elektrical t.b.v. het maken
van werktuigbouwkundige tekeningen en installatieschema’s of de bereidheid dit snel te leren;
- minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de branche, hoewel
ambitieuze schoolverlaters zeker ook aangemoedigd worden om te solliciteren;
- kennis van normalisatie binnen één of meer van bovenstaand genoemde vakgebieden is een
pré;
- goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
Wat bieden wij?
Wij bieden een fulltime baan met veel afwisseling, snelheid en dynamiek in een bedrijf waar een
informele en collegiale werksfeer heerst. Binnen Corrosion krijg je, na gebleken geschiktheid, een
vaste aanstelling. Daarnaast krijg je bij ons volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
Solliciteren
Voor specifieke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jaap van der Spek via
telefoonnummer 079-5931295 keuze 6. Uw motivatie met curriculum vitae kunt u per e-mail versturen
naar Marlies van de Burgt, HR manager: mvdb@corrosion.nl onder vermelding van: Engineer.

