
vacature
Senior Mechanical Engineer

Bij welk bedrijf ?
een fabrikant van unieke technische oplossingen en equipment in West Nederland. 

is actief in o.a. maritieme markten, offshore en onshore procesindustrie

heeft internationale klanten en is wereldwijd marktleider

bestaat uit een hecht team van loyale en bevlogen medewerkers

Wat ga je doen ?
specificaties, procesbeschrijving, conceptmodel, 3D ontwerp en productietekening 

opstellen en dit initiëren en verifiëren met het conceptteam, stuurgroep en klant

coördineren van engineers ter ondersteuning (projectgrootte afhankelijk) 

adviseren op basis van technische ontwerpen en calulaties

realiseren van een goed werkende machine o.b.v. een klanteisen

in een project werken onder leiding van een Project Engineer

Wat breng je mee ?
WO/HBO diploma Werktuigbouwkunde

minimaal 7 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in de machinebouw

ervaring in het werken met AutoCad, Inventor en Vault

initiatief, inventiviteit, flexibiliteit en resultaatgerichtheid

een brede technische belangstelling en een goed organisatievermogen

uitstekend Nederlands en Engels (Duits is een pre)

In deze uitdagende senior technische functie neem je het voortouw in mechanische 

engineeringsprojecten. Reeds in de conceptfase van een project geef je advies op basis 

van technische ontwerpen en calculaties. Samen met de rest van het projectteam ben je  

verantwoordelijk voor het ontwerpen van machines en complete machinelijnen in de 

middelzware en zwaardere industrie. Je maakt aanpassingen en verbeteringen op 

bestaande machines, maar construeert ook geheel nieuwe machines. Daarbij weet je 

samen met collega’s klantbehoeften te vertalen naar optimale oplossingen en realiseert 

de balans tussen een kosteneffectieve productie en hoogwaardige eindproducten.

Ref. nr. VO.21.237

Wat is het aanbod ?
werken bij een jonge, dynamische en zelfstandige onderneming

loyale en bevlogen medewerkers en een gedreven en no-nonsense werksfeer

een uitdagende en creatieve technische functie in de machinebouw

een marktconform salaris en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden

ruime mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en het volgen van opleidingen

www.z-vizier.nl

Interesse ?
stuur je motivatie en CV naar: info@z-vizier.nl

vermeld als onderwerp: ref. nr. VO.21.237

bel voor meer informatie Arnoud Zweers: 06 – 38 48 89 99

www.z-vizier.nl


