Vacature Project Engineer / werkvoorbereider Machinebouw
Kom jij ons team versterken?
We gaan uitbreiden! Voor een functie als Project Engineer / Werkvoorbereider
Machinebouw zijn wij hard opzoek naar een nieuwe collega.
In je rol als Project Engineer Machinebouw / Werkvoorbereider verzorg jij een correcte
offerte met specificatie, ontwerp en berekening van klant specifieke machines, modules en
apparaten. Daarna dien jij een volledig productie informatiepakket (tekeningen, werkorders,
aanwijzingen e.d.)op te stellen, welke nodig zijn voor het kunnen produceren van een order,
die de werkplaats ingaat.
Wat mag je van de functie verwachten










Je bent werkzaam binnen een technisch team waarbij je direct contact hebt met
andere afdelingen, klanten en leveranciers
Het specificeren, ontwerpen, berekenen en offreren van machines, modules en
apparaten
Je hebt verantwoording voor de lopende projecten
Ja maakt en bewaakt je eigen taakverdeling en tijdsplan
Je bent commercieel en technisch ondersteunend naar klanten
Neemt order aan en verwerkt deze op juiste wijze
Je signaleert en anticipeert op verkoopkansen
Je stelt prijsopgaven en offertes op en volgt deze nauwlettend
Opstellen van technische constructie dossiers

Wij vragen






MBO+ of HBO werk- denkniveau
Goed werktuigbouwkundig inzicht en affiniteit met machinebouw
Groot probleemoplossend vermogen
Ervaring met (Autodesk Inventor) 3D tekenprogramma
Goede communicatieve en commerciële vaardigheden







Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
Vaardigheid in computersystemen, zoals Word, Excel, Outlook
Bereid tot het volgen van eventuele cursussen
In bezit van B rijbewijs
In bezit van VOL-VCA (leidinggevenden)

Wij kunnen je bieden
Een dynamisch bedrijf met vakmensen die nieuwbouw, verbouw, reparaties en revisies van
machines verzorgen zowel in staal als RVS. Onze engineers zijn praktisch ingesteld en staan
zogezegd ‘met de poten in de modder’. Zij weten waar ze het over hebben en kunnen
meedenken als geen ander. Wij begeleiden, ontwikkelen en leveren de technische oplossing
voor onze klant.
Veelzijdigheid. Hard werken. Goede producten afleveren. Daar staan wij voor! Dat is terug te
zien in onze werkzaamheden. Wij staan voor onze klant en voor ons is geen brug te ver. Dus
voor metaaltechniek en machinebouw? Eerst naar Bonhof!

