VACATURE:
TEKENAAR / CONSTRUCTEUR

Water & Energy

HET BEDRIJF
Econvert Water & Energy in Heerenveen is een jong en groeiend bedrijf dat zich
richt op het duurzaam zuiveren van industrieel afvalwater en biogasbehandeling.
Econvert Water & Energy is gespecialiseerd in anaerobe biologische processen,
het ontwerpen en bouwen van waterzuiveringsinstallaties en het bieden van
maatwerkoplossingen. Wij opereren internationaal, hechten waarde aan een
goede samenwerking en streven altijd naar verbetering.
De wereldbevolking groeit, de welvaart en de consumptie nemen toe. Natuurlijke
hulpbronnen worden daardoor schaarser. Vanuit onze overtuiging willen wij een
substantiële bijdrage leveren aan het sluiten van kringlopen door waterhergebruik
en terugwinning van hoogwaardige grondstoffen.
Of het nu gaat om afvalwater uit de papierindustrie, een brouwerij of een aardappelverwerking bedrijf; wij bedenken altijd de juiste oplossing voor én met de
klant. Onze kennis opent de weg naar nieuwe oplossingen, nieuwe markten,
nieuwe producten en nieuwe technologieën. Om dit te kunnen blijven doen
zoeken wij enthousiaste, gedreven en nieuwe collega’s!

TEKENAAR / CONSTRUCTEUR
Als Tekenaar/Constructeur ben je uiteraard gek op techniek! Je wilt voor iedere
technische uitdaging een passende oplossing verzinnen. Bovendien heb je een
hekel aan fouten in de details. Op de afdeling Engineering wordt continu gewerkt
aan duurzame industriële projecten, maar denken we ook na over de oplossingen
van morgen. Jij denkt daarnaast volop mee in het verbeteren van de afdeling en
dus het bedrijf.

PROFIEL
Je bent technisch sterk onderlegd, zoals blijkt uit je achtergrond in de apparatenbouw en je WTB / E&I opleiding. Je koppelt jouw eigen technische creativiteit
met oog voor detail. Dit doe je omdat je trots wilt zijn op je werk. Je kickt op het
behalen van successen binnen je projectwerkzaamheden. Tevens ben je kritisch
op de output van jezelf, je collega’s én wil je blijvend verbeteren.

Water & Energy

TAKEN
		
		
		

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 kosten besparingen
Ondersteunend in overleg met opdrachtgevers, leveranciers,
adviseurs en onderaannemers
In overleg met de project engineer tijdig opleveren van de
benodigde project informatie

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

WIJ BIEDEN
Een marktconform salaris met passende secundaire voorwaarden
Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast team
		van professionals
Een open en respectvolle bedrijfscultuur
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
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