Met ca. 35 medewerkers ontwikkelt en produceert Sanders Machinebouw BV al meer dan 50 jaar speciaal machines en speciale apparatuur op basis van klantspecificaties. Waar nodig gebruikmakend van robots/cobots en vision systemen. Wij beschikken over een
modern machinale werkplaats en een eigen engineering afdeling. Onze activiteiten zijn zowel op de binnen- als buitenlandse markt
gericht. Onze opdrachtgevers zijn (inter)nationaal gerenommeerde bedrijven.
Ons team van ontwikkelaars, constructeurs en vakmensen werkt als een goed geoliede machine.
Zonder uitzondering gedreven mensen, met verstand van zaken en hart voor het vak. Wil jij ook deel uitmaken van dit mooie team?
Wij zijn op zoek naar een:

Senior/Lead Mechanical Design Engineer
Als Mechanical Design Engineer, ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, berekenen en uittekenen van klant specifieke machines.
De opdrachten kunnen zowel van grofstoffelijke als fijnmechanische aard zijn. Inclusief robotics en vision applicaties. Het project begint
met het contact met de klant waarbij jij als Mechanical Design Engineer de wensen van de klant kunt vertalen naar het concept.
Hoe ziet je dag eruit?
Als Mechanical Design Engineer, ben je verantwoordelijk voor:
• Het uitwerken, ontwikkelen en tekenen van nieuwe innovaties, systemen en productie lay-outs.
• Het verbeteren en innoveren van bestaande productiesystemen.
• Het maken van constructieve berekeningen.
• De deelname aan projectteams t.b.v. haalbaarheidsstudies.
• Het adviseren van de opdrachtgever en communicatie met de projectteams
Van jou verwachten we:
• Een afgeronde opleiding HBO werktuigbouwkunde.
• Relevante werkervaring in de machinebouw (minimaal 10 jaar).
• Daadkracht/Hands on, flexibiliteit en betrokkenheid.
Wat bieden wij je?
• Een uitstekende salariëring en secondaire arbeidsvoorwaarden volgens cao kleinmetaal
• Een uitdagende technische functie met een hoge mate van zelfstandigheid
• Een solide en financieel gezond bedrijf waar je veel vrijheid geniet
• Variabele werktijden, vrij opneembare vakantie
•Je krijgt de beschikking over een moderne 3D-werkplek (Solid Works en Creo elements direct)
• Je bent zeer nauw betrokken bij de machinale werkplaats en montageafdeling; waarbij het geen je ontwerpt en realiseert tastbaar
wordt.
Interesse?
Neem dan contact op met Frans Onland of schrijf een sollicitatiebrief.
Sanders Machinebouw B.V.
Heidonk 5, 5298 VM Liempde
personeelszaken@sandersmachinebouw.nl
www.sandersmachinebouw.nl

Dat werkt écht anders!
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