De Haan Special Equipment B.V. ontwikkelt, fabriceert en levert hoogwaardige hef- en hijsconstructies voor de onshore en
offshore industrie. Als internationale speler hebben we naam gemaakt met kwaliteitsproducten en onze moderne productiefaciliteit.
Graag vullen wij ons toonaangevende team aan met een ambitieuze:

JUNIOR WERKVOORBEREIDER - TEKENAAR
Functieomschrijving
Door een slim ontwerp wordt het onmogelijke bereikbaar. Ben jij de junior werk
voorbereider tekenaar die de vraag van de klant vertaalt naar het juiste materiaal
en maatwerk- of standaardproduct?
Van concept tot realisatie: als werkvoorbereider - tekenaar bij De Haan breng jij
hoogstaand technisch ontwerp bij internationale klanten in de onshore en offshore
industrie. Je slaat een brug tussen de productiehal en de commerciële afdeling. Als
geen ander weet jij namelijk welke elementen essentieel zijn voor het eindproduct en
welke elementen het productieproces verbeteren. Als werkvoorbereider – tekenaar kun
je jouw ontwerpen uitgebreid valideren. Je bent dus bekend met het CAD systeem en
kun je correcte constructie-berekeningen maken. Ook overleg je met regelmaat met de
RRT-afdeling, bent verantwoordelijk voor het selecteren en aanleveren van de benodigde
materialen en kun je werken met ERP-software.

Wij vragen:
Voor deze fulltime functie vragen we een afgerond mbo4-opleiding werktuigbouwkunde
en heb je kennis van sterkteberekeningen, materiaalsoorten, kwaliteitsnormen en
toleranties. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om de Duitse
en Engelse taal te lezen en begrijpen.
• Afgeronde mbo4-opleiding werktuigbouwkunde;
• Ervaring met technische software zoals CAD
• Goede communicatieve vaardigheden
• Engelse en Duitse taal kunnen begrijpen
• Kennis van efficiëntie in materiaalkeuze en van het productieproces
• Bekend met ERP-software

Wij bieden:
De Haan Special Equipment BV biedt jou een zeer uitdagende functie bij een wereldwijd
toonaangevend bedrijf. De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de aard van de functie.

Sollicitatie
Is deze functie voor jou bedoeld? Stuur dan je motivatie en CV naar:
Dhr. Otto Goeman
E-mail: o.goeman@dehaan-se.com
Vestigingslocatie: Stadskanaal

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie in welke vorm dan ook wordt niet op prijs gesteld.
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