Lübbers Friesland BV is een engineering en development office gericht op de voedingsmiddelenindustrie. Wij
ontwerpen en installeren indamp- en sproeidrooginstallaties voor een internationale markt. We zijn op zoek naar
versterking van ons team en zoeken een:

PROJECT ENGINEER M/V
(Locatie: Ochten – Fulltime dienstverband)
Als project engineer werk je samen met de projectmanager aan de realisering van een proces technische oplossing.
Het project start met het schematische in kaart brengen en vastleggen van de verkochte installatie. Aan de hand van
de nodige berekeningen, selecteer je de benodigde apparaten, appendages en instrumenten. Tevens begeleid je de
inkoop van de project specifieke apparaten bij derden en/of eigen productie. Vervolgens leg je in samenwerking met
de andere afdelingen het functioneren van de installatie vast in een procesbeschrijving. Deze werkzaamheden
vinden in hoofdzaak plaats op de locatie in Ochten.
Wij bieden een afwisselende functie binnen een boeiend en ambitieus bedrijf. In onze organisatie heerst een informele, open en directe sfeer. We stimuleren persoonlijke ontwikkeling en bieden voldoende doorgroeimogelijkheden.
Taken:


Het schematisch uitwerken van een project in een P&ID en lay-out.



Het in detail uitwerken en bestelgereed maken van componenten in lijsten en datasheets.



Beoordelen van offertes en technische (werk)tekeningen.



Het maken van de functionele beschrijving van een proces.



Coördineren van te produceren componenten bij het moederbedrijf of andere toeleveranciers.



Communiceren met toeleveranciers en opdrachtgevers.



Coördineren van montagewerkzaamheden inclusief transporten, voorzieningen, gereedschappen, etc.



Verzamelen van documenten en certificaten van bestelde materialen, in overleg met de afdelingen.



Het ondersteunen van andere afdelingen tijdens de uitwerkingen van het project.

Jouw profiel:


werk- en denkniveau MBO/HBO



opleiding Werktuigbouwkunde of Procestechnologie



werkervaring in procesindustrie/apparatenbouw is een pré



spreek- en schrijfvaardigheid in Nederlands, Engels en Duits



gestructureerd en resultaatgericht werken



vaardig in het werken met Microsoft Office en ACAD

Heb jij interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV!
Stuur je sollicitatie met bijlagen in PDF-bestand naar hetty.rijken@luebbers.org
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