Gezocht:
Mechanical Engineer WTB
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ervaren Mechanical Engineer WTB ter uitbreiding van ons huidige team.
In deze functie ben je het centrale punt binnen diverse innovatieve projecten en heb je te maken met
verschillende opdrachtgevers. Jouw werk varieert van het inventariseren van de klantwens tot calculaties en het
maken van de planning. De werkzaamheden worden in dagdienst verricht en is een fulltime functie.
Als Mechanical Engineer krijg je te maken met verschillende klanten en projecten, het is dus belangrijk dat je
communicatief vaardig bent. Bij technische en organisatorische problemen gebruik je al je kennis en creativiteit
en zorg je dat het wordt opgelost.
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
̶
Als hoofdtaak zorg je ervoor dat de overeengekomen werkzaamheden naar volle tevredenheid worden
uitgevoerd.
̶
Samen met de projectleider ben je verantwoordelijk voor de operationele bewaking en voortgang van
de projecten.
̶
Het calculeren en voorbereiden van complexe en/of specialistische projecten en het maken van offertes
binnen vastgestelde begroting en tijdsbestek;
̶
Instructies geven aan de werkvoorbereider/monteursgroep;
Functie-eisen
Om goede invulling te kunnen geven aan deze rol:
̶
HBO opleiding richting Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; ervaring met 2D en 3D tekening
pakketten, kennis van AutoCad
̶
Vanzelfsprekend zijn jouw communicatieve vaardigheden in woord en geschrift goed ontwikkeld en
weet je in alle situaties het overzicht te bewaren.
̶
Oog voor kwaliteit en detail, maar ook pragmatisch in problemen oplossen.
̶
Gewend zelfstandig te werken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.
̶
Woonachtig in omgeving Rotterdam
̶
Je bent in bezit van een geldig VCA-Vol certificaat
Verder beschik je over de volgende competenties:
̶
Accuratesse
̶
Plan- en procesmatig werken
̶
Proactieve werk- en denkwijze
̶
Teamplayer
̶
Flexibiliteit
̶
Initiatiefrijk, zelfstartend en zelfstandig
̶
Organiserend vermogen
̶
Hands-on
̶
Klantvriendelijk
Wij bieden je elke dag volop uitdaging aan in een compact en betrokken team, met een informele collegiale
sfeer, doorgroeimogelijkheden, reiskostenvergoeding.
Wil jij onze nieuwe collega worden? Wil je graag komen werken bij een innoverend bedrijf als Plant One
Rotterdam? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar sollicitatie@plantone-rotterdam.nl
N.B.: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs!

