Vanwege de pensionering van een van onze collega’s zijn we in Nyrstar Budel op zoek naar een:

CONSTRUCTEUR/TEKENAAR
In deze functie:
- Werk je nauw samen met de projectleiders en ontwerp, construeer en bereken je gehele of
delen van diverse installaties, hierbij hou je rekening met de wettelijke eisen en bedrijfsregels;
correcte maten, materiaalkeuzes en toleranties zijn erg belangrijk;
- Maak je begrotingen en adviseer je bij de keuze van onderdelen en overleg je met
betrokkenen over de uitvoering van het werk;
- Stel je een volledig pakket samen van tekeningen, bestekken, offertes en werkomschrijvingen
voor de uitvoerende diensten;
- Documenteer je gegevens van zowel nieuwe installaties alsook wijzigingen in de bestaande
systemen;
- Rapporteer je over de voortgang, kosten en afwijkingen;
Voor deze functie denken we aan iemand met het volgende profiel:
- Een HBO opleiding richting werktuigbouwkunde of een kandidaat met een MBO+ niveau met
ruime ervaring;
- Ervaring in tank-, apparatenbouw en leidingsystemen in de (petro)chemische procesindustrie
is een pré;
- Kennis van AutoCad en Inventor;
- Ervaring met het maken van projectbegrotingen, tekeningen, bestekken, materialen en
methoden van uitvoering;
- Kennis van toepassing van normen (ISO, CEN, etc. );
- Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden en adviserende kwaliteiten;
Aanbod
- Een interessant en gedegen inwerktraject;
- Doorlopen van studies om vakkennis te vergroten;
- Een uitdagende en absoluut unieke werkomgeving;
- Goede doorgroeimogelijkheden naar diverse andere functies binnen Nyrstar voor iemand met
de juiste instelling en capaciteiten;
- De salariëring is geheel in lijn met de zwaarte van de functie en de ervaring van de kandidaat.

Sta je aan het begin van je carrière of heb je al werkervaring opgedaan en heb je interesse, dan willen
we graag met jou kennis maken!
Contact
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Theo Verolme, Hoofd Constructiebureau, +31
(0)495 512 306 of theo.verolme@nyrstar.com.
Wil je solliciteren stuur dan je motivatie en CV naar: Nyrstar Budel, t.a.v. Mia Clement, HR Manager,
Postbus 2001, 6020 AA Budel of per e-mail naar mia.clement@nyrstar.com voor 21 december 2017.

