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Engineer (WTB)
ORGANISATIE
Stork IMM te Hengelo, ontwikkelt en produceert spuitgietmachines voor de kunststofverwerkende industrie. Deze machines
kenmerken zich door hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid. Voor uitbreiding van onze afdeling Engineering zijn wij op
zoek naar een Engineer Werktuigbouwkunde.
FUNCTIE-INHOUD
In deze functie zul je onder meer de volgende taken uitvoeren:

Verzamelen van alle benodigde informatie met betrekking tot de uit te voeren opdracht en eventueel van
toepassing zijnde normen, standaarden, wet- en regelgeving;

Opstellen van tekeningen voor aanpassingen aan delen van bestaande systemen met betrekking tot één technische
vakdiscipline;

Opstellen van stuklijsten en schema’s;

Maken van berekeningen;

Waar mogelijk doen van voorstellen voor het optimaliseren van het ontwerp aan leidinggevende;

Vastleggen van alle relevante gegevens in het geautomatiseerde systeem conform richtlijnen en procedures;

Uitwerken van machines op basis van klant specificaties;

Meedenken bij het opstellen en ontwikkelen van gemodulariseerde oplossingen om aan marktontwikkelingen te
voldoen;

Bieden van ondersteuning aan onder andere de afdelingen Productie en Service.
FUNCTIE-EISEN
Voor deze functie is het belangrijk dat je over de volgende vaardigheden beschikt:

Afgeronde HBO-opleiding in de richting werktuigbouwkunde;

Spreek- en schrijfvaardigheid in de Duitse en de Engelse taal;

3-5 jaar werkervaring in de machinebouw;

Proactief, praktisch, innovatief, accuraat en analytisch en communicatief vaardig;

In staat zelfstandig prioriteiten te stellen en een projectmatige en gestructureerde werkhouding;

Kennis van hydrauliek en/of materiaalkennis is een pré;

Kennis van tekenpakketten en ERP (Sheet metal, routing Siemens NX10 en Trimergo).
EIGENSCHAPPEN
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste Engineer WTB die het leuk vindt en is staat is om
marktontwikkelingen om te zetten in gemodulariseerde oplossingen voor onze spuitgietmachines zodat we optimaal aan
onze klantenwensen kunnen voldoen. Hij/zij is niet bang om knopen door te hakken en is in staat om zowel zelfstandig als in
een team uitstekend te functioneren. Hij/zij is gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen.
WIJ BIEDEN
Wij bieden een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een organisatie met een veelzijdig
eindproduct en grote ontwikkelingen voor de boeg. Naast een passend salaris zijn er volop mogelijkheden voor opleiding en
zorgen we voor een gedegen inwerkprogramma.
UW SOLLICITATIE
Ben je geïnteresseerd in deze functie en sluit je profiel aan, dan kun je je sollicitatie richten aan solliciteren@storkimm.com.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via tel. 074 – 240 5020.

Door te reageren op deze vacature gaat u akkoord met de privacyverklaring voor sollicitatieprocedures van Stork IMM.

