Vacature Tekenaar Constructeur

IPS is dé specialist op het gebied van ontwikkeling en levering van industriële verpakkingen en handling- en
transporttooling voor de hightech industrie (m.n. semi conductor industrie). Voor uitbreiding zijn wij per direct
op zoek naar een ervaren

Tekenaar Constructeur (40 uur)
Als Tekenaar Constructeur ontwikkel je in nauwe samenwerking met onze klanten nieuwe (cleanroom)
verpakking- en handlingtools oplossingen. Je beheert jouw projecten van A tot Z, van analyse tot
conceptontwikkeling en de levering van de proto. Je houdt voor de klant rekening met de totale logistieke
keten, de kostprijs en maakbaarheid van jouw product. Tijdens het ontwikkelproces zorg je dat de klant op de
hoogte blijft en het eindproduct aan de verwachtingen voldoet. Het grootste deel van de dag vul je met;
 Het construeren van verpakkingsoplossing / handling- en transporttooling
 Uitwerken van je concepten in 3D-CAD modellen en opstellen van technische documenten
 Je onderbouwt je concept en design schriftelijk en presenteert ze aan jouw klanten
 Doorrekenen van je ontwerp (isolatie-, buffer-, stijfheid- en sterkteberekeningen) om aan te tonen dat
je aan de gestelde eisen voldoet.
 Deelnemen aan brainstormsessies en reviewmeetings om de kwaliteit en juiste oplossingsrichting van
je eigen projecten en die van collega’s te waarborgen.
 Je bewaakt in samenwerking met IPS Materialen een juiste uitwerking van het ontwerp voor het de
levering van de proto.
De Tekenaar Constructeur maakt deel uit van het team Interne projecten, je hebt contact met je directe
collega’s binnen het team, de inkopers en werkvoorbereiders van IPS Materialen, Testengineers, de
leveranciers van onderdelen en natuurlijk de klanten. Je bent de rechterhand van de teamleider aan wie je
rapporteert, maar op technisch vlak draag jij veel verantwoordelijkheid. IPS Technology is een platte
organisatie, waardoor jij veel autonomie hebt in de uitoefening van je werk.

Ben jij;

Om de functie van Tekenaar Constructeur goed te kunnen uitvoeren verwachten wij het volgende:
 Diploma MBO of HBO Werktuigbouwkunde of aanverwant.
 3 jaar relevante werkervaring.
 Kennis van tekenen in 3D-CAD pakketten (bij voorkeur SOLIDWORKS en/of NX).
 Sterke communicatieve vaardigheden.
 Gedreven, nauwkeurig, positieve en enthousiaste werkinstelling.
 Je voelt je thuis in een dynamische, flexibele en professionele omgeving met veel ruimte voor eigen
inbreng.

Wij bieden jou;

Je komt te werken in een informele en uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s.
 Je ontvangt per jaar 24 vakantiedagen en 6.5 ATV dagen.
 We kennen een tijd-voor-tijdregeling en flexibele werktijden.
 Ruimte om diverse opleidingen te volgen die bijdragen aan je professionele ontwikkeling.
 Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, waaronder een collectieve
pensioenregeling

Interesse?

Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan een CV met motivatie naar, of bel met
Marieke Maenen
06-510 609 83/ marieke.maenen@ips-technology.com
www.ips-technology.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

