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Engineer 

Fulltime 
 

Hou je van snel schakelen? Is 3D CAD voor jou gesneden koek? 
Spreekt een ambitieus en no-nonsens bedrijf je aan? 

Lees snel verder! 
 

 
Wie zijn wij? 
CORROSION houdt zich sinds 1993 bezig met het beschermen van offshore windparken, 
schepen en onshore-toepassingen tegen aangroei en corrosie. Een informeel en dynamisch 
bedrijf, met ambitieuze doelen, maar altijd met mens en milieu in het vizier. Inmiddels zijn we 
uitgegroeid tot een internationaal erkende speler op het gebied van innovatieve, duurzame en 
ultramoderne oplossingen voor kathodische bescherming en biologische aangroei. Onze 
doelstelling is om in 2025 wereldwijd dé leverancier en partner te zijn voor onze producten en 
diensten. Waarbij voor elke vorm van bescherming een milieuvriendelijke oplossing is. 
 
Ons hoofdkantoor en de productie is gevestigd in Moerkapelle. Samen met onze vestigingen in 
China, Vietnam en Duitsland krijg je er ongeveer 90 collega’s bij. 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.  
 
Met passende eigenschappen en de juiste mentaliteit kan je bij ons het verschil maken: 
 

• Je past in een sociale werkomgeving.  
• Mee kunnen- en willen in een dynamisch en snelgroeiend bedrijf 
• Gevoel voor humor, we lachen graag. 
• Je staat open om van anderen te leren en deelt ook graag je kennis. 
• Fouten maken is menselijk; als we er maar van 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.  

 
 
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 behoren tot jouw 
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. 
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Wat vragen wij?  
• MTS-E (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?  
Afwisseling, snelheid en dynamiek in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is. Waar je inzet 
gewaardeerd wordt, je bijdrage zichtbaar is en je het verschil kan maken. Een sociale en 
informele werkomgeving met een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Na 
gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling met volop mogelijkheden om jezelf verder te 
ontwikkelen. 
 
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Jaap van der Spek, 
Hoofd Engineering, via 079 593 1295 
 
Ben je enthousiast geworden, dan ontvangen we graag je CV en sollicitatiebrief. Die kan je sturen 
naar onze HR-manager, Marlies van de Burgt, mvdb@corrosion.nl.  
. 
 
 
 
 
 
 


