Voor de afdeling Tekenkamer zoeken wij voor een tijdelijke opdracht een enthousiaste

Tekenaar/constructeur m/v
die ervaring heeft in het tekenen van masten en deze zelfstandig kan uitwerken op tekening,
rekening houdend met de afgesproken kwaliteit, prijs en levertijd.
Taken / Verantwoordelijkheden
Ondersteunen van collega-engineers en de verkopende medewerkers op basis van de
verworven specialistische kennis en vaardigheid.
Signaleren en melden van commercieel interessante informatie.
Signaleren en melden van competitierelevante informatie.
Voorbereiden van projectcalculaties en offertes.
Opstellen van specificaties.
Bespreken van het tekentechnische product met de klant.
Opstellen van stuk- en boutenlijsten, behorende bij de tekeningen.
Opstellen van aanvraag- en bestelspecificaties voor aan te schaffen apparatuur t.b.v. de
te realiseren installaties en systemen.
Voortgangsbewaking en –rapportage.
Afstemmen van planning en logistiek met afdeling secretariaat en overige leveranciers.
De zwaarte van de engineersfunctie bepaalt, afhankelijk van de omvang en complexiteit van
de projecten die de engineer in behandeling heeft, de zelfstandigheid in zijn werk en zijn
technische expertise tot bepaalde gradaties, die echter niet expliciet in functieverschillen
worden onderscheiden.
Waar moet je aan voldoen?
HBO/MBO bij voorkeur werktuigbouwkundige of staalbouwkundige richting en
aantoonbare relevante ervaring met diverse CAD-systemen. Het kunnen werken met
Tekla is een pré.
Tekentechnische, detaillerings- en constructeuropleidingen.
Ervaring met voorschriften, normen en richtlijnen voor tekenen van stalen constructies
op het gebied van hoogspanningsmasten waarvoor het bedrijf teken-, reken- of
advieswerk kan verwerven.
Goede communicatieve en contactuele eigenschappen.
Goede vaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als in geschrift.
Redelijke vaardigheid in de Duitse taal.
Wat bieden wij?
D&C ENGINEERING biedt je, behalve interessant werk, ook goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, 27 vakantiedagen en 13 ADV-dagen,
pensioenregeling, collectieve verzekeringen, etc. Onze organisatie is continu in beweging
waarbij initiatieven tot verdere ontplooiing worden ondersteund.
Meer informatie over ons is te vinden op www.dcengineering.nl.
Zin in een tijdelijke, nieuwe uitdaging bij een bedrijf dat wereldwijd om advies wordt
gevraagd?
Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar: judithdejong@dcengineering.nl.

