
 
 

 

Engineer 
Fulltime 

 
Hou je van snel schakelen? Is 3D CAD voor jou gesneden koek? 

Spreekt een ambitieus en no-nonsens bedrijf je aan?  
Welkom aan boord! 

 
 
Cultuur: 
In alles wat we doen worden we gedreven door een grenzeloze passie voor kwaliteit en 
techniek. Daarom werken we voor iedere opdracht samen in kleine, gespecialiseerde teams. 
We houden de lijnen kort zodat we de beste resultaten kunnen behalen. 
  

• Je past in een sociale werkomgeving.  
• Je wil de best mogelijke resultaten behalen.  
• Je leert graag van anderen, maar deelt ook graag jouw kennis. 
• Gevoel voor humor, we lachen graag.  
• Eerlijk- en openheid: zit iets je dwars? Spreek het uit!  
• Fouten maken is menselijk. Zolang we ervan leren.    
• Wees jezelf, laat zien wie je bent.  
• Respect: laat een ander in zijn of haar waarde.  
• Loyaal: we investeren in elkaar, CORROSION in jou en jij in ons. Alleen zo kunnen 

we succesvol zijn en groeien!  
 
 
Wie ben jij?  
Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie en werkt graag in een klein en 
dynamisch team. Het vervaardigen en bewerken van technische tekeningen zijn jouw 
dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast kun je goed prioriteiten stellen, werk verdelen en 
plannen. Je draagt graag bij aan het opbouwen van een groeiende afdeling en te helpen bij 
de standaardisering. 
 
 
Wat zijn de voornaamste taken?  

• Het uitwerken van orders en het voorbereiden van productie m.b.v. Exact. 
• Vervaardigen van tekeningen, berekeningen en specificaties m.b.v. Inventor. 
• Analyseren en beoordelen van technische tekeningen en technisch adviseren van 

verkoopcollega’s. 
• Afstemming tussen diverse partijen zoals klant, verkoop, werkvoorbereiding en 

productie. 
• Belangrijke bijdrage leveren aan de engineeringsplanning. 
• Verbeteren van het tekenpakket en mede opzetten van de nieuwe standaarden. 
• Actief meewerken aan het naleven van procedures in het kader van het 

ontwerpproces 
 



 
 

 

 
 
Wat vragen wij?  
▪ MTS-WTB (of gelijkwaardig) afgerond. 
▪ Gedegen kennis van de 3D CAD-software (Bij voorkeur Inventor). 
▪ Ervaring met Autocad Electrical is een pré. 
▪ Planningsvaardigheden. 
▪ Sterke communicatieve vaardigheden. 
▪ Uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal. 
▪ Ervaring in een soortgelijke functie is een pré. 
 
 
Wat bieden wij?  
Wij bieden een fulltimebaan met veel afwisseling, snelheid en dynamiek in een bedrijf waar 
een informele en collegiale werksfeer heerst. Bij goed functioneren is er uitzicht op een vaste 
aanstelling en zijn er volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.  


