Bedrijfsprofiel
Doeschot BV is een internationaal opererende machinefabriek met klanten van de westkust van Amerika,
Europa, Azië en tot aan de zuidkust van Australië. Wil je bij een team horen waarvan het productenscala reikt
van gerobotiseerde productielijnen tot aan analytische instrumenten dan is dit iets voor jou. Wij zoeken een:

Mechanical Engineer (v/m)
Functie informatie
Het betreft een allround-functie, waarin verschillende invalshoeken van de machinebouw vertegenwoordigd
zijn. Je bent de schakel tussen Verkoop en Productie. Je werkt aan complexe projecten. Het team bestaat naast
jou uit 1 andere Mechanical Engineer en een Manager Engineering. Je vertaalt de klantenwensen tot concepten
(3D-modellen) en tekeningen. Je bedenkt samen met de verkoop nieuwe oplossingen en maakt deze
realiseerbaar. Je bent in staat het overzicht op de planning en de uit te voeren werkzaamheden te behouden
en waar nodig bij te sturen.
Taken:
 Inventariseren ontwerpeisen waarbij de klanteneisen, wettelijke regelgeving, normeringen en
technische randvoorwaarden worden vertaald in een eisenprogramma
 Ontwerpen en tekenen van nieuwe machines en installaties
 Ontwerp uitwerken in een complete en eenduidige specificatie:
 3D CAD ontwerp
 Productietekeningen
 Stuklijsten
 Noodzakelijke ontwerpberekeningen uitvoeren
 Schrijven handleidingen en uitvoeren risicoanalyses
 Organiseren ontwerpevaluatie
 Beantwoorden technische vragen van interne en externe klanten
 Controle op constructies en tekeningen
Gewenste vaardigheden en deskundigheid
Functie-eisen:
 Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO/WO opleiding in de vakrichting WTB.
 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de machinebouw.
 Je bent ondernemend, nieuwsgierig en nauwkeurig.
 Je hebt een klantgerichte en flexibele instelling.
 Je kunt goed overweg met geautomatiseerde systemen en hebt bij voorkeur ervaring met SolidWorks
(of gelijkwaardige software).
 Je bent een teamplayer en een energiek, gedreven, pro-actief en onafhankelijk persoon.
 Je beschikt over goede communicatieve- en sociale vaardigheden.
 Gezien het internationale karakter van de organisatie beheers je naast de Nederlandse taal in ieder
geval de Engelse taal in woord en geschrift.
Wat hebben wij te bieden:
Een klein hecht team, waarbinnen je een hoge verantwoordelijkheid krijgt met een marktconform salaris en
met goede secundaire arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de “CAO Metaalbewerkingsbedrijf”
(Kleinmetaal). Ben jij geïnteresseerd, stuur dan jouw sollicitatie met CV naar m.komen@doeschotbv.nl.

