TEKLA MODELLEUR | ENGINEER
Wij zijn op zoek naar een Tekla modelleur / engineer die ons team komt versterken. Krijg jij
energie van het oplossen van engineeringsvraagstukken en het uitwerken van complexe
technische informatie voor diverse projecten? Dan is B-invented de organisatie voor jou.
WAT KUN JIJ VERWACHTEN?
B-invented is het ingenieursbureau waarbij betrokkenheid en een integrale aanpak
centraal staan. Wij zijn koploper in het gebruik van onze software en constant op zoek naar
verbeteringen in het proces. Onze samenwerking met de engineers, productie en
uitvoering voor een echt integraal product c.q. oplossing is uniek. Hiermee maken we het
eindproduct beter en ons werk leuker. Om dit verder met ons te ontwikkelen zoeken we
een Tekla modelleur/engineer.
Jij werkt als Tekla modelleur/engineer samen met ons team dat vanaf het ontwerp tot en
met de uitvoering continue bezig is met maakbare oplossingen en optimalisaties. Door de
diversiteit aan projecten en snelle doorlooptijd, is elke dag een nieuwe uitdaging.
Vanuit deze rol houd je je onder andere bezig met:
technisch modelleren van projecten in Tekla
afstemming tussen klant, productie, uitvoering en engineering
begeleiden van tekenaars en medemodelleurs
constant verbeteren van het engineeringsproces.
WIE BEN JIJ?
Herken jij je in bovenstaande en ben je:
enthousiast, gedreven en energiek;
accuraat, analytisch en inventief;
gericht op kwaliteit, procesmatig werken en procesoptimalisatie;
een bouwverbeteraar in hart en nieren; en
in het bezit van tenminste een HBO-diploma.
Dan gaan we graag samen met jou vette projecten realiseren!
WAT BIEDEN WIJ JOU?
Een uitdagende baan op Strijp-T Eindhoven, een duurzaam bedrijventerrein gericht op
innovatie en hightech. Een marktconform salaris, groeimogelijkheden, een uitdagende en
dynamische werksfeer, waarin zelfstandigheid en initiatief worden gestimuleerd en een
30tal gezellige collega’s.
Kan je niet wachten om te solliciteren? Dat snappen we! Bel of mail dan met
Ingrid Oosterom op 040-780 51 31 of via vacature@B-invented.com.
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