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Vacature Engineer / Project Engineer
Bedrijfsprofiel
Teckru Projects B.V. is een leverancier van machines en installaties aan de cacao
industrie wereldwijd. Bij Teckru Projects ligt de nadruk op de machinebouw, techniek, engineering en projectbegeleiding. De vervaardiging van de onderdelen en/of
machines vind plaats bij onze toeleveranciers. De klantenkring bestaat uit cacao
verwerkende industrieën, vrijwel allemaal gevestigd in het buitenland.

Werkzaamheden Engineer:
Je gaat je als engineer bezighouden met het ontwerpen en ontwikkelen van machines. Hiervoor maak je concept- en ontwerptekeningen en verwerkt deze tot productietekeningen. Om tot een ontwerp te komen moet je technische oplossingen
bedenken en componenten selecteren - Lettend op techniek, kosten en uitvoerbaarheid. Bovendien ben je ook actief in de praktijk met assemblage- en revisiewerkzaamheden. Je zult vanaf het begin van een project tot en met de inbedrijfstelling betrokken zijn bij het werk, zowel in de theorie als in de praktijk. Je zult
daardoor als deskundige gaan functioneren.
Aanvullende werkzaamheden Project Engineer:
Voor de project engineer zal, naast het bovenstaande, ook een deel van het werk
bestaan uit het selecteren en inkopen van onderdelen en diensten en het begeleiden van projecten. Het begeleiden van projecten vindt plaats tijdens de fabricage
van de machines maar ook tijdens het monteren en de inbedrijfstelling bij de klant.
In dit laatste geval geef je leiding aan, en werk je mee met lokale teams.

Wij zoeken
Teckru Projects werkt graag met jonge mensen en zoekt daarom starters of mensen met enkele jaren ervaring. Je hebt HTS-Werktuigbouwkunde, of een vergelijkbare opleiding, en bent in staat om zelfstandig en efficiënt te kunnen werken.
Daarbij is het van belang dat je zelf kennis die je niet hebt, je snel eigen maakt. Ook
in geval je een fitte enthousiaste positieve senior bent en nog enige jaren (eventueel in deeltijd) mee wil werken in een jong team, nodigen we je uit om te solliciteren.
Gewerkt wordt er met AutoCAD en Inventor. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt
van Microsoft Office. Ervaring met deze programma's is gewenst.
Aangezien vele klanten in het buitenland gevestigd zijn, is kennis en gebruik van de
Engelse taal belangrijk en is bereidheid tot reizen noodzakelijk.

Sollicitatie
Wij bieden een veelzijdige baan met voldoende uitdaging. Voor meer informatie of
je sollicitatie kun je contact opnemen met Dhr. Gerard Kruiver, via het bovenstaande postadres, mobiele telefoon 06-18819318 of via e-mail: g.kruiver@teckru.nl

