Werktuigbouwkundig engineer (fulltime)
Brimos draagt bij aan de verhoging van de verkeersveiligheid, het zorgen voor richting en duidelijkheid door
middel van bewegwijzering. Onze producten vind je langs wegen, in stadscentra, op bedrijfsterreinen en in de
toeristisch-recreatieve sector. Je komt ons dagelijks tegen en misschien zonder het je te realiseren.
In het kader van de groei van onze onderneming is Brimos op zoek naar technisch talent. Brimos is
totaalleverancier in de infra branche ten aanzien van bewegwijzering en signalering. Hiervoor beschikken wij
over een productassortiment bestaande uit:
·
·
·
·

Utilitaire bewegwijzering;
Draagconstructies (staal);
Signaleringstechniek;
Verkeersborden en toebehoren.

Ben jij werktuigbouwkundig engineer die in oplossingen denkt , en heb je interesse in onze branche en onze
producten? Reageer dan vandaag nog. We heten je van harte welkom voor een nadere kennismaking.
Vacaturetekst
Voor onze vestiging in Emmen, die gespecialiseerd is in het produceren van masten en portalen ten behoeve
van de verkeersveiligheid, zijn wij op zoek naar een ervaren Werktuigbouwkundig Engineer die organisatorisch
sterk is, makkelijk communiceert en die graag samen met collega's oplossingen bedenkt voor onze klanten. Jij
haalt er voldoening uit om creatief met uitdagingen om te gaan, vindt het leuk om na te denken over
verbeteringen in processen en daar ook vorm aan te geven. Daarnaast ben je bekend met CE-normeringen,
Eurocode en de daaruit voortvloeiende eisen.
De werkzaamheden en uitdagingen die o.a. bij deze functie horen zijn:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ontwerpt producten op basis van klantspecificatie en volgens de geldende normen en de daaruit
voortvloeiende eisen;
Maakt tekeningen en documentatie ten behoeve van productie;
Archiveert technische documentatie volgens de geldende normen en de daaruit voortvloeiende eisen;
Organiseert reviews van eigen documentatie en producten (eventueel ook door andere collega’s);
Ondersteund de afdeling verkoop op de vestiging in Hattem met technische kennis;
(Het laten) calculeren van kostprijzen of benodigde materialen voor productie of (delen van) projecten en/of
opdrachten;
Het beheren en bewaken van projectdossiers;
Zorgt voor een juiste technische en (financiële) administratieve vastlegging en oplevering, inclusief juiste
verwerking van meer- en minder werk;
Het aanleveren van werkplaatsdossiers volgens de geldende normen en daarbij behorende kwaliteitseisen;
Onderhoudt contacten met externe partijen over te leveren diensten en producten;
Optreden als sparringpartner naar andere afdelingen/collega’s/directie.
Functiewensen:

·
·
·
·

HBO (werk/denkniveau) werktuigbouwkunde;
Minimaal 3-5 jaar werkervaring;
Goede kennis van CE-normeringen en Eurocode;
Er wordt gebruik gemaakt van Inventor.

Competenties:
·
·
·

Goede communicatieve vaardigheden;
Kritisch en analytisch;
Zelfstandig en ondernemend.
En wat bieden wij:

·
·
·
·
·

Een heleboel leuke collega's;
Marktconform salaris;
. 25 Vakantiedagen en 13 ADV dagen;
Interne en externe trainingsmogelijkheden;
Contract voor bepaalde tijd (1 jaar) met uitzicht op een vaste aanstelling.

Let op: ontvangstbevestigingen of andere reacties zullen wegens vakantie niet eerder verstuurd worden dan in
de week van 22 t/m 26 februari.

