Creatieve (Junior) Engineer, Ontwerper, Werkvoorbereider
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als (Junior) Engineer wordt je veel afwisseling en uitdaging geboden. Je gaat intensief meewerken aan de
verbetering van de producten en de verdere groei van de onderneming. Tevens leveren door jou bedachte
oplossingen een positieve bijdrage aan energievraagstukken en een gezond binnenklimaat van klanten.
Zwaartepunt van je werk is het maken van product- en projecttekeningen voor klanten en het uitwerken van
ontwerpen tot productietekeningen. Na de inwerkperiode ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de
overdracht aan productie en toeleveranciers. Er wordt gewerkt met de modernste 3D software van Autodesk
en Solidworks. Jij zult je verder ontwikkelen in de wereld van BIM, Revit, Archicad en Sketchup.
Je komt in een team waar je veel on the job kan leren van ervaren engineers en toeleveranciers waarmee
intensief wordt samengewerkt. Je gaat nauw samenwerken met verkoop en marketing, want jouw ontwerpen
zijn cruciaal in het verkoopproces. In de toekomst zul je ook zelf communiceren met architecten, constructeurs,
en externe ontwerpers.

PROFIEL KANDIDAAT
Voel jij je aangetrokken tot deze functie en wil jij daadwerkelijk aanpakken, groeien, en ondernemen? Beschik
je over:






Een (zojuist) afgeronde technische MBO/HBO-opleiding richting Werktuigbouwkunde / Bouwkunde of
vergelijkbaar;
Enige ervaring Solidworks of Autodesk Inventor, verkregen door stage of hobby of eerste
werkervaring;
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Klantgericht en professionele houding richting opdrachtgevers en hun belang;
Proactieve instelling, en een creatieve doorzetter en teamspeler bent.

GEBODEN WORDT
Werken bij Sunshield betekent met plezier en trots werken bij een ondernemend en groeiend bedrijf. Sunshield
kent een informele en prettige werkomgeving waar ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke groei.
Sunshield beidt verder:






Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, met groei mogelijkheden.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding en pensioenregeling, conform de
Cao Metaal & Techniek.
Een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor persoonlijke- en vakinhoudelijke opleidingen en cursussen
Afwisselende en uitdagende projecten.
Veel vrijheid, eigen inbreng en verantwoordelijkheid.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joost Bogaers, telefonisch bereikbaar op
0655 – 693 438. Stuur je CV naar Joost Bogaers. Of nog beter kom geheel vrijblijvend langs voor een
oriënterende rondleiding bij Sunshield.
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