Engineer/projectleider (locatie Tegelen, 40 uur per week, m/v)
In de functie van engineer/projectleider ben je verantwoordelijk voor het bedenken en creëren van
kwalitatief hoogwaardige maatwerkoplossingen. Je kunt inmeten op locatie én zelfstandig tekenen.
Je werkt voor de ontwikkeling van installaties nauw samen met de productieafdeling. Zo ben je er
zeker van dat de klant exact krijgt wat nodig is. Als 3D tekenaar ontwerp je vanaf een klein en
eenvoudig onderdeel tot een complete installatie voor opslag, transport en bewerking van droge
stoffen. Ook werk je CAD trajecten uit, maak je detailtekeningen en ontwerp je verschillen de
installaties (onderdelen). Door toepassing van 2D AutoCAD WTB en 3D Inventor lever je een high-end
oplossing die naast visualisaties voorinzicht geeft in het ontwerp en de mogelijkheden daarvan. Je
tekent zowel nieuw te ontwerpen projecten of systemen als ook aanpassingen op bestaande systemen.
Door het maken van de productietekeningen en bijbehorende stuklijsten, zorg jij ervoor dat de
werkvoorbereiding van projecten soepel verloopt.
Je komt te werken bij een innovatief bedrijf dat installaties ontwerpt, bouwt én onderhoud voor
transport en opslag van droge stoffen. Wij maken onder andere ondersteuningen, trappen/bordessen,
bunkers, cyclonen en filters voor onze klanten.
OHV is een bedrijf met ruim 80 jaar ervaring, waarin in de huidige tijd flexibiliteit borg staan voor een
perfecte uitvoering van de klanten haar opdrachten alsmede waarborging voor gemaakte afspraken en
levertijden. We houden ervan om klantverwachtingen te overtreffen, alles uit de kast voor het beste
resultaat, hebben een kritisch oog en durven verantwoordelijkheid te nemen. Na de eerste 7-jarige
cyclus, willen we als huidige directie nu doorpakken en de groei van het bedrijf verder doorzetten. We
vinden het belangrijk dat je plezier en passie hebt voor je werk. Wij zijn experts in onze vakgebieden
en gaan informeel en collegiaal met elkaar om.
We zijn in het bezit van het EN1090-certificaat voor uitvoeringsklasse 2 en het EN-ISO3834-2
certificaat en hiermee in staat om stalen dragende constructies te fabriceren met CE-markering. Verder
is de lasserskwalificatie voor het lassen van RVS, subgroep 8.1 aanwezig.
Wat verwachten wij van jou:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een MBO of HBO diploma werktuigbouwkunde;
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als tekenaar werktuigbouwkunde in de sector
van staalconstructies of machinebouw;
Je hebt ruime ervaring in het 2D (AutoCad) en 3D ontwerpen (Inventor);
Je hebt goede analytische (probleemoplossende) vaardigheden en oog voor detail;
Je werkt planmatig en toont initiatief;
Je bent flexibel, resultaatgericht en beschikt over een gedreven, proactieve en energieke
instelling. Secuur werk heeft binnen ons bedrijf een hoge prioriteit;
Je bent fulltime inzetbaar.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Bepaalde tijd contract met fulltime dienstverband (40 uur per week) met uitzicht op een vast
contract;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-kleinmetaal;
Mogelijkheden om je kennis te vergroten via opleidingen of cursussen;
Veel zelfstandigheid met eigen verantwoordelijkheid.

Heb jij een achtergrond als technisch tekenaar of iets anders wat matcht, reageer dan zeker als je op
zoekt bent naar een nieuwe afwisselende uitdaging!
Neem voor meer informatie contact op met Christianne Nijs (recruiter Mijn Steijl) 06 23 99 64 43.
Of stuur een korte motivatie met je CV naar info@mijnsteijl.nl.

