Engineer – (Fulltime – 38 urige werkweek)
Heb jij ervaring als engineer in de metaalsector? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De functie is gericht op het doorgaans met behulp van geavanceerde systemen vervaardigen van
technische tekeningen, inclusief het verzorgen van bijbehorende communicatieve en administratieve
taken. Naast de vertaling van schetsen en ontwerpen in gedetailleerde tekeningen, vervaardigd de
tekenaar ook zelf ontwerpen voor objecten, constructies, installaties, producten e.d.
Functieomschrijving
 communicatie over en omzetten van schetsen in tekeningen
 vertalen van ontwerpen naar technische tekeningen conform vaste richtlijnen en geldende normen
 inplannen productie tekenwerk
 beoordelen specificaties
 rekenwerk van constructies
 controleren aangeleverde tekeningen
 beheren tekeningenarchief
 softwarebeheer tekenpakket
 distributie tekeningen
 controle tekeningen
 Is softwaresysteem vaardig
 5S
Functie-eisen
 Diploma HBO Engineering of HBO werktuigbouwkunde
 Kennis en ervaring in 3D tekenprogramma Inventor
 Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie en branche
 Bekend met plaatverwerking, lichte constructies en machinebouw
Competenties
 Kwaliteitsgericht: accuraat, aanpassingsvermogen, resultaatgericht
 Technisch inzicht: kennis up to date, tekening lezen, proces bewust, creatief
 Sociaal: communicatief, samenwerken, flexibel, organisatiebewust, kantgericht
Bedrijfsprofiel
Kasteel Metaal, gevestigd te Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn, is een toeleveringsbedrijf. Wij leveren
zowel eenmalig maatwerk als serie producten in staal en non-ferro materialen.
Voorbeeld van producten zijn frames en bordessen, onderdelen van melkrobots en onderdelen voor de
jachtbouw.
Kasteel Metaal heeft in totaal meer dan 60 gemotiveerde medewerkers. In de 90 jaar dat het familiebedrijf
bestaat is het onderscheidend vermogen vooral gelegen in goed vakmanschap in combinatie met de
modernste technieken zoals robot gestuurde laser / las- en zetmachines. Kwaliteit en betrouwbaarheid
hebben wij hoog in het vaandel staan.
Hetzelfde geldt voor de cultuur: een gezellige familiesfeer in een bedrijf waar men weet wat aanpakken is.
Past deze functie bij jou?
Schrijf dan een brief of e-mail met CV aan:
Kasteel Metaal B.V.
t.a.v. P&O
Hoge Rijndijk 205
2382 AL Zoeterwoude Rijndijk
tel;
071-541 12 11
e-mail: douwerkerk@kasteelmetaal.nl
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