INDUCON
ZOEKT MEDEWERKERS

Bedrijfsprofiel

Word jij onze nieuwe collega?

Inducon BV Zwembadtechniek is 43 jaar geleden opgericht en inmiddels uitgegroeid
tot een internationaal opererend bedrijf met ruim 40 medewerkers en we groeien nog
steeds! Service en kwaliteit staan bij ons voorop. Bij Inducon werken we met een team
specialisten aan ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van technische installaties
voor zowel openbare zwembaden als privé zwembaden. Vaak complexe projecten, altijd
klant specifieke opdrachten, gerealiseerd in binnen- en buitenland. We zetten innovatieve
techniek in op een efficiënte en duurzame manier en zijn specialist in folie-afdekkingen,
lamellen vouw- en rolafdekkingen, warmte isolerende afdekkingen voor zwembaden, beweegbare en beloopbare zwembadvloeren, en beweegbare keerwanden.

Project Engineer
Wat ga je doen?

In de functie van Project Engineer vertaal je zelfstandig de klantvraag naar technische
berekeningen en tekeningen van beweegbare zwembadvloeren en zwembadafdekkingen. Je werkt nauw samen met de projectleiding en de verkoop afdeling om zo de wens
van de klant tot een 3D model uit te werken. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen
en controleren of het ontwerp steeds voldoet aan de klantspecificaties en om het ontwerp
in overleg met de projectleiding binnen budget te ontwerpen. Met de vertaling van het
3D model naar werktekeningen legt de Project Engineer de belangrijkste basis voor de
succesvolle uitvoering voor rest van het project in de hele organisatie. Hierbij zullen jouw
communicatieve vaardigheden en je innovatieve en inventieve vaardigheden goed tot
hun recht komen. In deze afwisselende functie houd je je bezig met onder andere modellen uitwerken in een 3D tekenpakket, verwerk je de gegevens in het ERP-systeem.

Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische berekeningen en werktekeningen maken
Controle en beheer projectinformatie voor wat betreft engineeringsgegevens
Modellen uitwerken in een 3D tekenpakket
Gegevens verwerken in ERP-systeem
Het bewaken van kwaliteit en kosten van het ontwerp
Opstellen en beheren van het technisch dossier
Standaardiseren van componenten
Het op correcte wijze overdragen van een project naar het bedrijfsbureau

Deze functie vereist van jou:
•
•
•
•
•
•

HBO werk en denk niveau
Breed technisch inzicht (bouw, werktuigbouw, elektro en energie)
Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Goede beheersing van de Engelse taal (Duits en/of Frans is een pré)
Computervaardigheden; met name Office, Inventor / Solidworks

Wat bieden wij jou?

• Een functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving
• Een baan met ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
• Bij een dienstverband van 38 uur per week 25 vrije dagen per jaar en 13 Atv-dagen
zodat werk en privé goed in balans is te houden
• CAO Metaal en techniek, Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals doorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden, reiskostenvergoeding
• De informele, collegiale organisatie zorgt voor een optimale werkomgeving en een
prettige werksfeer
• Inducon investeert in duurzame samenwerkingen, niet alleen met klanten maar ook
met de medewerkers

Contact & Informatie

Spreekt Inducon en deze vacature je aan? Solliciteer meteen en stuur je cv met motivatie
aan
Inducon B.V. Zwembadtechniek
Bathoorn 3
9411 SE BEILEN			

t.a.v. Loes Koops
of via mail l.koops@inducon.nl

