Lift-Tex Industrie B.V. is een internationaal opererende, innovatieve en toonaangevende producent
van (zware) textiele hijsmiddelen en gevestigd in Tolbert (Groningen). Als jong & dynamisch bedrijf
met een dealernetwerk in 25 landen zijn wij een belangrijke speler op de nationale en internationale
markt. Wij leveren onder andere aan de offshore, weg- en waterbouw, automobiel-, windenergie- en
nucleaire industrie, Defensie, lucht- en zelfs ruimtevaart. Kijk voor meer informatie ook op www.lifttex.nl
Lift-Tex is een snelgroeiend bedrijf met ongeveer 35 medewerkers, verspreid over de commerciële
binnen- & buitendienst, kwaliteit & engineering/productontwikkeling en productie & logistiek. Om de
kwalitatief hoogwaardige producten en de continue ontwikkeling van deze producten en aanvullende
diensten te kunnen waarborgen en te blijven ontwikkelen is de afdeling engineering een belangrijke
schakel in onze organisatie. Ter versterking van de afdeling engineering/ productontwikkeling zijn wij
op zoek naar een

(junior) Engineer WTB m/v
fulltime, Noord-Nederland
Voor jou als Engineer/WTB’er staan de technische mogelijkheden centraal maar jij weet ook de
vertaalslag te maken naar de behoefte van de klant en/of de markt. En andersom vind jij het leuk om
het probleem van de klant op te lossen met jouw technische creativiteit. Ook vind je het een uitdaging
om behoeften uit de markt te gebruiken voor nieuw te ontwikkelen producten, productaanpassingen
of diensten. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat onze klanten niet zonder Lift-Tex kunnen en je
zorgt er voor dat je collega’s niet meer zonder jou als engineer kunnen.
Je wordt hierbij begeleid door de Operationeel manager/Senior Engineer. Heb jij er zin in om verder te
werken aan onze bijzondere producten voor specifieke markten met nog heel veel
ontwikkelingsmogelijkheden?
Wat houdt de functie o.a. in
• ondersteunen/uitvoeren van R&D door aandragen en uitwerken van ideeën om te komen tot
verbeteringen en oplossingen voor bestaande en nieuwe producten
• technische inspecties van hijsmiddelen (intern en op locaties van klanten)
• technische salesondersteuning van salesafdeling/klanten
• maken van sterkteberekeningen en kostprijscalculaties
• maken van “lifting plan”/hijsplan voor hijsoperaties
• technische klachtenafhandeling naar klanten
• analyseren van productiegegevens en aandragen van voorstellen voor efficiency
verbeteringen
Heb je
•

of:

een (bijna) afgeronde technische HBO Werktuigbouwkunde opleiding (HBO WTB) met
maximaal 1 à 2 jaar relevante werkervaring in een technische en/of productieomgeving

•

een afgeronde technische MBO Werktuigbouwkunde opleiding (MBO WTB) met meerdere
jaren werkervaring in een technische en/of productieomgeving met de wil en competenties
om zich door te ontwikkelen

en:
•
•
•
•

goede communicatieve en presentatievaardigheden
een prima beheersing van de Nederlandse taal
goede beheersing van het Engels en bij voorkeur ook Duits, zowel mondeling als schriftelijk
enige ervaring met technische salesondersteuning is een pré

Wil je
investeren in een nieuwe baan en je eigen ontwikkeling? Ben je klant- en resultaatgericht, flexibel en
pro-actief? Kan je zelfstandig werken maar ben je ook een teamspeler? Denk je innovatief en toon je
graag je creativiteit?
En ben je daarnaast in bezit van rijbewijs B, woonachtig in het noorden van het land (binnen een straal
van ongeveer 50 km rondom Tolbert) en fulltime beschikbaar?
Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!
Lift-Tex biedt jou
• een uitdagende baan in een professionele en groeiende organisatie met nationale en
internationale klanten
• begeleiding en ondersteuning bij het leren kennen van onze producten en klanten
• een werkomgeving met een no-nonsense cultuur en korte lijnen
• een prettige en informele sfeer
• ontwikkelingsmogelijkheden
• een marktconforme beloning naar prestatie
Herken jij je in bovenstaande, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie.
Naast een CV is de begeleidende motivatie zeker zo belangrijk; wij laten ons graag verrassen!
Je sollicitatie met motivatie en CV kan je mailen naar onze P&O adviseur Rixt Dijkstra,
vacatures@dijkstraenvanpuffelen.nl
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie neem dan gerust contact op met Rixt Dijkstra (0365405015)
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

