De KWT Group maakt onderdeel uit van de Bergschenhoek Groep B.V., en bestaat uit diverse werkmaatschappijen die
waterbeheersingsproducten produceren en leveren. Enkele voorbeelden van de producten die de KWT Group
produceert zijn stuwen, afsluiters, kleppen, vlotterunits, en hevels.
KWT Group heeft naast de hoofdvestiging in Biddinghuizen vestigingen in België en Bulgarije. De werkmaatschappijen
van KWT zijn achtereenvolgens: KWT Waterbeheersing B.V., KWT Productie B.V., KWT Milieu bvba en KWT
Constructions Ltd.
KWT heeft zich sinds haar oprichting in 1988 uitsluitend gericht op de watermarkt. Daarbij stond vanaf het begin het
gebruik van hoogwaardige materialen zoals HDPE en RVS centraal.
KWT levert een volledige serie producten voor de beheersing van oppervlakte- en afvalwater. Daarbij staat de
specificatie van de klant centraal.
KWT staat voor hoogwaardige en innovatieve producten, met een levensduur welke telkens de verwachtingen
overstijgt en daarbij een minimum aan onderhoud. KWT Group levert aan alle Nederlandse waterschappen,
aannemers, betonproducenten, dealers in het buitenland en gemeenten.
Voor KWT zijn wij per direct op zoek naar een ervaren en zelfstandige:

Design Engineer m/v
Als tekenaar zorg je ervoor dat je op tijd en met de juiste kwaliteit binnenkomende orders, offertes en opdrachten voor
tekeningen afhandelt. Je ontwerpt en berekent zelfstandig zeer complexe producten en totaal projecten, in overleg met
de andere tekenaars, constructeur en projectleiding.
Hoofdtaken:
- Samenstellen van stuklijsten voor onderhanden tekeningen binnen Inventor;
- Contact met Verkoop om het ontwerp te bespreken en vragen te beantwoorden;
- Vraagbaak voor de eigen afdeling en de afdeling Verkoop en Productie;
- Goedgekeurde tekeningen uitwerken voor productie;
- Beheren en archiveren van tekeningen;
- Coderen van onderdelen ten behoeve van het ERP-Systeem;
- Zelfstandig ontwikkeling van Inventor modellen en R&D werkzaamheden, in overleg met Teamleider
Engineering.

Jouw profiel:
-

Je bent innovatief
Bent in staat je kennis toe te passen
Deskundig en analytisch
Neemt initiatief en is doortastend
Overziet bedrijfsprocessen

Opleidingsniveau/ervaring:
-

HBO Werktuigbouwkunde/Civiele Techniek
Grondige kennis van Auto Cad/Autodesk Inventor (3D Applicaties)
Beheerst Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
PC ervaring – Microsoft office pakket
Ervaring ERP pakket
Kennis van Glovia (ERP) is een pré
Kennis van normeringen is een pré
Productkennis waterbeheersing is een pré
Minimaal 2-4 jaar ervaring in soortgelijke functie.

Ben jij een analytische en deskundige Tekenaar en toe aan een uitdaging? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar de
afdeling Personeelszaken via PZ@brghoek.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

