TEKENAAR – CONSTRUCTEUR
WERKTUIGBOUWKUNDE
Lochem, 1FTE

ebbens engineering in Lochem is op zoek naar een ondernemende
werktuigbouwkundige tekenaar – constructeur.
Het bedrijf
ebbens engineering is een ingenieursbureau opgericht in 1950 en sinds 1998 gevestigd in Lochem.
Ons bureau ontwikkelt nieuwe processen en verbeteringen van bestaande processen op het gebied
van ontwateren, drogen, koelen, mengen, trillen en luchtbehandeling. Wij doen dit door middel van
onderzoeken en testfaciliteiten en werken veel samen met kennisinstellingen. Een essentieel
onderdeel van ons leveringsprogramma is het realiseren van installaties. Ons werkgebied bevindt
zich hoofdzakelijk in Nederland en voor een deel in het buitenland. Onze klanten zijn bedrijven en
instanties in de sectoren food, non-food en chemie.

De functie
In de rol van tekenaar – constructeur ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, aanpassen en
maken van tekeningen voor de fabricage en montage van nieuwe en bestaande drooginstallaties en
luchttechnische installaties. Vanuit berekeningen en testen worden de installaties en machines op
tekening gezet. Je ontwerpt zowel constructieve als ook detailtekeningen ten behoeve van
werktuigbouwkundige machines. Je bent in staat om constructieve berekeningen te maken en denkt
hierbij in oplossingen. Je biedt ondersteuning en projectleiders door het geven van technisch advies.
Je bent het aanspreekpunt op het gebied van de constructies namens de organisatie.

Jij hebt
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau in de richting van Werktuigbouwkunde, minimaal MTS bij
voorkeur HTS.
Jij hebt voldoende werkervaring als Tekenaar en Constructeur. Ervaring in deze
combinatiefunctie is een pré.
Ervaring met programma’s zoals AutoCad/Inventor/Excel.
Naast vloeiend Nederlands zowel in woord als geschrift kun je ook goed Duits en Engels
spreken en schrijven.
Een dynamische omgeving nodig waar je jezelf verder kunt ontwikkelen.
Een open houding, goede communicatie met collega’s en opdrachtgevers.
Een zelfstandige werkhouding
Rijbewijs B.

Jij bent
•
•
•
•
•
•
•

Oplossingsgericht; je zoekt naar praktische en haalbare mogelijkheden en bent in dit proces
ondernemend en initiatiefrijk.
Leergierig; je wilt begrijpen hoe processen werken waardoor je goed en snel inzicht hebt in
zaken.
Communicatief sterk; je kunt goed luisteren en weet de juiste vragen te stellen om zodoende
efficiënte constructies te ontwerpen.
Duidelijk in je communicatie; je geeft aan wat je verwachtingen zijn en je komt je beloftes na.
Teamplayer en staat open voor feedback; samen als team bereik je meer dan in je eentje.
Analytisch van geest; je kunt de benodigde informatie verzamelen om zodoende
constructieve tekeningen en berekeningen te maken
Flexibel; je bent in staat snel te schakelen tussen verschillende projecten en weet je aan te
passen aan veranderende omstandigheden.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Een prettige werkomgeving in een klein team met korte communicatielijnen
Een marktconform salaris, afhankelijk van de ervaring die je meebrengt
Vakgerelateerde opleidingsmogelijkheden
Pensioenregeling
Mobiele telefoon van de zaak
Vergoeding woon-werk-woon verkeer
Veel vrijheid en zelfstandigheid in een dynamische werkomgeving

Enthousiast geworden?
Stuur dan je CV en motivatie naar info@ebbens.nl. Voor eventuele vragen kun je bellen naar: 0573 –
250 777.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

