industrial.treee.nl
TREEE Industrial zoekt!

Design Engineer
Regio Eindhoven
Bedrijfsprofiel
In collegiale samenwerking zoekt TREEE bv een Design Engineer voor een
engineeringsbureau in de regio Eindhoven.
De zoektocht is gericht op iemand die vaardig is met tekenprogramma's en al
(enige) ervaring heeft opgedaan met het ontwerpen van machines voor de Food
industrie.
De opdrachtgever ontvangt wensen van haar klant, vertaalt dat middels een
offerte naar een passende oplossing. Het project wordt van offerte tot oplevering
de verantwoordelijkheid van dit bureau.
Er zal dus ook contact zijn met de klant, waarbij de voertaal veelal Nederlands zal
zijn. Maar het kunnen communiceren in Engels (en Duits als pluspunt) is wenselijk.
Het bedrijf valt te omschrijven als een klein bedrijf met ca. 35 werknemers die een
no-nonsense cultuur hebben ontwikkeld. Omdat het bedrijf in de groeifase
verkeert, is er behoefte aan uitbreiding van een goed opgeleide kandidaat met
ervaring.
Kandidaten die onvoldoende aan het profiel voldoen komen niet in aanmerking
voor een gesprek.
Het is het bedrijf wat dat betreft gelegen aan een professionele relatie met haar
klanten.

Functie omschrijving
* Verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren van
machines
* Ontwerpen machine a.d.h.v. klantcontact specifiek naar de wensen van die klant
* Contact met de machinebouwers die de bouw realiseren
* Tijdens de bouw en afronding van de machine blijf je verantwoordelijk voor het
klantcontact
* Bij eventuele knelpunten bedenk je hiervoor (technische) oplossingen
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* Het in de praktijk krijgen van je idee is van groot belang, zowel het bedenken als
het overbrengen van
je idee naar de klant en de machinebouwers is in deze functie essentieel

Functie eisen
* Tenminste MBO+/HBO werk- en denkniveau
* Afgeronde opleiding WTB
* Specialist in je vakgebied, maar ook oog voor de andere disciplines in elk project
* Minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie
* Zelfstandige, kritische en ondernemende houding
* In staat om te organiseren
* Je houdt van dynamiek en werkt gedisciplineerd
* Analytisch en probleemoplossend vermogen
* Goede communicatieve vaardigheden
* Wil werken in een klein team
* Klant- en resultaatgerichte houding

Aanbod
* Voor de juiste kandidaat ligt een fulltime dienstverband klaar met kans op een
vaste aanstelling
* Veel verantwoording en een stevige uitdaging
* Werken in een bedrijf dat werkt aan verdere ontwikkeling ("stilstaan is geen
optie")
* Salarisindicatie tussen € 3.000 en € 4.000 bruto per maand

Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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