Vacature: Tekenaar/Constructeur
Ben jij gek van techniek en wil je voor iedere technische uitdaging een oplossing verzinnen? Ben je
perfectionistisch, heb je oog voor detail en denk je graag mee over de oplossingen van morgen?
Wij zijn ter aanvulling van ons team op zoek naar een ervaren Tekenaar/Constructeur op ons
kantoor in Heerenveen. We zoeken jou als je technisch sterk onderlegd bent en ruime ervaring
hebt in de apparatenbouw.

Als Tekenaar/Constructeur ga jij aan de slag met:
•
•
•
•
•
•
•

Het tekenen van P&IDs, PFDs, lay-outs en bouwtekeningen;
Het ontwerpen/construeren van installaties volgens vastgestelde normen en conform de
procesontwerpen in 3D (Inventor);
Het maken van bouw- en werktekeningen van de installaties;
Signaleren van technisch-inhoudelijke en procesmatige knelpunten;
Bijdragen aan verbeteringen en kostenbesparingen;
Ondersteunend in overleg met opdrachtgevers, leveranciers, adviseurs en onderaannemers;
In overleg met de Project Engineer tijdig opleveren van de benodigde projectinformatie.

Om jouw werk goed uit te kunnen voeren, heb jij:
•
•
•
•

Een afgeronde technische opleiding op minimaal MBO-niveau (WTB of E&I);
Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de industrie of apparatenbouw;
Vergaande gebruikerskennis van ACAD, CADWorx en Inventor (of een vergelijkbaar 3Dpakket);
Affiniteit met afvalwaterbehandeling, biogasbehandeling en duurzaamheid.

Waar kom je terecht?
Samen met circa 20 collega’s maak je deel uit van de afdeling Realisatie. Een enthousiast en
gedreven team met uiteenlopende functies; Van Project Managers en Project Engineers tot
Tekenaars/Constructeurs. Jij maakt onderdeel uit van de Tekenkamer, waar je samen met vier
andere Tekenaars/Constructeurs werkt aan duurzame industriële projecten. Je legt
verantwoording af aan de Manager Realisatie.
Econvert Water & Energy is een jong en groeiend bedrijf dat internationaal opereert. Samen met
ruim 40 collega’s houden we ons bezig met het duurzaam zuiveren van industrieel afvalwater en
biogasbehandeling. Wij zijn gespecialiseerd in anaerobe biologische processen en het ontwerpen
en bouwen van waterzuiveringsinstallaties. Wij zorgen dat afvalwater een duurzame en
waardevolle energiebron wordt in een wereld waar energie steeds schaarser wordt. Of het nu gaat
om afvalwater uit de papierindustrie, een brouwerij of een aardappelverwerkingsbedrijf: wij
bedenken altijd de juiste oplossing voor én met de klant.

Dit krijg je van ons terug:
• Een uitdagende en afwisselende baan;
• Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast team van professionals;
• Wij vinden het belangrijk dat je ondernemend en leergierig bent én blijft, daarom investeren
we in jouw persoonlijke ontwikkeling.

•
•
•

Een marktconform salaris met passende secundaire voorwaarden;
Een fulltime functie voor 40 uur per week;
Een aanstelling voor een periode van 1 jaar, met de intentie dit te verlengen tot onbepaalde
tijd.

Interesse?
Ben jij de ervaren Tekenaar/Constructeur die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV uiterlijk 8 april
naar info@econvert.nl t.a.v. Mark Wisman. Maandag 13 april hoor je meer van ons over het
eventuele vervolgtraject.

