Senior Constructeur Werktuigbouwkunde
Plaats: Liempde
Opleidingsniveau: HBO
Uur per week: > 36 uur
Werkervaring: Professional
Wil jij aan de start staan van een project? Heb jij graag veel invloed op het eindresultaat?
Moet een product voor jou tastbaar zijn? Dan is deze functie voor jou bedoeld!

Functie omschrijving
Hoe ziet je dag eruit ?
Het analyseren van unieke problemen van opdrachtgevers en de vertaling hier van naar een
technisch en economisch verantwoorde oplossing. Opdrachten kunnen zowel van
grofstoffelijke als fijnmechanische aard zijn. Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk
voor het gehele ontwikkelingstraject, vanaf probleemanalyse, ontwerp, detaillering en/of
organisatie van deze activiteiten, tot en met de productiebegeleiding en de uiteindelijke
opleveringsfase. Hierbij is intensief klantencontact van essentieel belang.

Functie eisen
Je hebt minimaal opleidingsniveau HTS in de richting Werktuigbouwkunde. Bij voorkeur 5 tot
10 jaar relevante werkervaring binnen machinebouw. Je beschikt naast een flinke dosis
analytisch vermogen ook over goede communicatieve en contactuele commerciële
vaardigheden. Een goede beheersing van de Engelse taal is een must gezien onze
uitdagende internationale klanten.
Extra informatie
Over Sanders Machinebouw:
Met ca. 30 medewerkers ontwikkelt en produceert Sanders Machinebouw BV al 50 jaar
special machines en speciale apparatuur op basis van klantspecificaties. Wij beschikken
over een modern goed geoutilleerde machinale werkplaats en eigen engineering afdeling.
Onze activiteiten zijn zowel op de binnen- als buitenlandse markt gericht. Onze
opdrachtgevers zijn (inter)nationaalgerenommeerde bedrijven.
Wij bieden jou:
Een uitstekende salariëring en secondaire arbeidsvoorwaarden. Een uitdagende technische
functie met een hoge mate van zelfstandigheid, in een solide en financieel gezond bedrijf
waar je veel vrijheid geniet. Je krijgt de beschikking over een moderne 3D- werkplek (Solid
Works en One Space Designer) en bent zeer nauw betrokken bij de machinale werkplaats
en montageafdeling; waarbij hetgeen je ontwerpt en realiseert tastbaar wordt.
Niet bang voor een verantwoordelijke functie?
Solliciteren kan mondeling of schriftelijk. Graag richten aan:
SANDERS MACHINEBOUW BV
T.a.v. Stefan van den Nieuwenhof of Han Bouwman
Heidonk 5, 5298 VM, Liempde
Tel. 0411-631475
directie@sandersmachinebouw.nl
www.sandersmachinebouw.nl

