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Bedrijfsprofiel
Teckru Projects B.V. is een leverancier van machines en installaties aan de cacaoindustrie. De klantenkring bestaat uit cacaoverwerkende industrieën, vrijwel allemaal gevestigd in het buitenland. Bij Teckru Projects ligt de nadruk op de machinebouw, techniek en engineering. Dit betreft zowel nieuwbouw als revisie en
modernisering. De vervaardiging van de onderdelen en machines vind plaats bij
onze toeleveranciers en voor assemblage hebben we eigen faciliteiten. De definitieve montage en inbedrijfstelling vinden plaats bij de klant.

Werkzaamheden
Je gaat je als engineer bezighouden met de praktische aspecten van de machine bouw, met ook raakvlak aan de theorie. Het betreft de assemblage, reparatie en
revisie van machines voor de cacaoverwerkingsindustrie. Dit gebeurt hoofdzakelijk
in onze vestiging maar soms bij een klant op locatie.
De machines en onderdelen kunnen nieuw zijn, zoals aangeleverd door machinefabrieken. Het kan echter ook gaan om oudere gebruikte machines, die gereed
worden gemaakt voor verdere productie. Of gemoderniseerde machines met zowel
gebruikte als nieuwe onderdelen. De systemen werken over het algemeen mechanisch en hydraulisch, met soms enkele elektrische of pneumatische componenten.
Je zult vanaf het begin van een project tot en met de inbedrijfstelling betrokken zijn
bij het werk en ook regelmatig overleggen met de engineers op ons kantoor.
Daardoor zul je na verloop van tijd steeds meer als een deskundige gaan functioneren.

Eisen
Teckru Projects werkt graag met jonge mensen en zoekt daarom starters of mensen met enkele jaren ervaring. Benodigde opleiding is Werktuigbouwkunde op
MBO niveau, of vergelijkbaar. Je bent in staat om zelfstandig en efficiënt te kunnen werken. Je hebt ook oog voor het beoordelen van de staat van allerlei onderdelen. Daarnaast kun je ook redelijk inschatten welke werkzaamheden tot welk
resultaat leiden. Zodat tijd en moeite op een efficiënte manier worden benut.
Aangezien veel klanten in het buitenland gevestigd zijn, is kennis van de Engelse
taal, alsmede bereidheid tot reizen een pre.
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.
Wij bieden een veelzijdige baan met voldoende uitdaging.

Sollicitatie

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Gerard Kruiver, tel.
0228-567855. Je sollicitatie kun je sturen naar het bovenstaande post- of emailadres, ook ter attentie van de heer Kruiver.

