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Functie
Functietitel:

Engineer

Naam functiehouder:
Afdeling:

Constructie

Type positie:

Fulltime

Uren per week:

40

Omschrijving van de functie:
Het ontwerpen en detailleren van machines, apparaten en constructies op basis van specificaties van
de klant, met behulp van 3D CAD software.
Doel:
Het maken van een uitvoerbaar ontwerp, wat aan de specificaties van de klant voldoet en wat binnen
het beschikbare budget gemaakt kan worden.
Plaats in de organisatie
Is verantwoording verschuldigd aan de “teamleider engineering”
Taken en Verantwoordelijkheden:
- Het verzamelen van benodigde gegevens door overleg met klant, inventarisatie op locatie of
informatie van mogelijke leveranciers.
- Het omzetten van deze gegevens in SMART specificaties, in overleg met de klant.
- Het 3D modelleren van een apparaat, machines of constructie met de definitieve specificaties.
- Het uitvoeren van FEM analyses en het maken van constructieberekeningen
- Het detailleren van het model en het vertalen naar 2D werktekeningen volgens de geldende
normen.
- Het opstellen van stuklijsten, bestellijsten en/of zaaglijsten
- Het controleren van tekeningen van collega’s
- Archiveren en beheren van modellen, tekeningen, handleidingen en productdocumentatie op
projectniveau.
- Bereidheid tot het volgen van specifieke cursussen die direct verband houden met de dagelijkse
werkzaamheden.
- Bijwonen van toolboxmeetings conform het VCA handboek
- Het naleven van de opdrachtgever of werkgever gestelde regels
- Draagt zorg voor een representatieve uitstraling en opgeruimde werkomgeving.
Functie-eisen:
Opleiding : HBO werk en denkniveau (technische studierichting) of gelijkwaardige praktijkervaring,
aangevuld met cursussen, in bezit van een rijbewijs B, VCA vol
Ervaring
: Minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie, of interne bedrijfsopleiding
Vaardigheid : Technische inzicht, zelfstandig kunnen werken,
Vervanging:
Door collega engineer.
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