Zoek je een nieuwe baan? Wij kunnen je een zeer afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie bieden voor 40
uur per week als:

Tekenaar / Constructeur 3D
De Tekenaar/Constructeur houdt zich bezig met het 3D ontwerpen en uitwerken van nieuwe machines of delen van
machines. Nieuwe oplossingen uitvinden is de grootste uitdaging. Je maakt het ontwerp, werkt dit uit tot
werktekeningen en zorgt voor stuklijsten en assemblage tekeningen voor de werkplaats. Dit doe je zowel
zelfstandig of als teamverband afhankelijk van het project.
Daarnaast onderzoek je het gebruik van nieuwere technieken en onderdelen die weer in de machines van pas
kunnen komen. Je draagt dus een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van functie en werking van de installatie.
Verder bestaan jouw taken uit:
• Offertes aanvragen voor nieuwe toepassingen en bewaken van de kosten van het ontwerp.
• Beheren van projecten.
• Assisteren en/of invallen voor chef werkplaats t.b.v. voortgang.
• Assisteren van de projectleiders m.b.t. vernieuwingen.

Wie ben je
Onze ideale kandidaat is zelfstandig, creatief en praktisch ingesteld. Je beschikt over goede contactuele

eigenschappen/vaardigheden en kun je op verschillende niveaus met klanten en leveranciers
communiceren. In voorkomende gevallen begeleid je collega’s / stagiaires en ingehuurde krachten bij hun
werkzaamheden. Je hebt een MBO/HBO werk- en denkniveau en kennis en ervaring met SolidWorks of andere 3D
tekenprogramma’s. Het wordt helemaal interessant als dit ook over jou gaat:
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Kennis van metaalbewerking (draai- en freeswerk, plaatwerk etc.)
Kennis van metaalbewerking en techniek in het algemeen.
Goede communicatieve vaardigheden, beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pre.
Inzicht in de werking van machines en processen op elektrotechnisch als werktuigbouwkundig gebied.
Beschikt over analytisch vermogen - Is accuraat.
Stressbestendig, kan goed functioneren onder druk en kan het overzicht houden.
Affiniteit met (productie)automatisering.
Kan goed omgaan met collega’s en andere medewerkers en in staat deze aan te sturen.
Flexibel, kan goed improviseren en inspelen op wisselende omstandigheden.

Wie zijn wij
Schutten Machines B.V. is een machinebouwer die gespecialiseerd is in het ontwikkelen en bouwen van speciaal
machines voor het verpakken van producten in de voedingsindustrie. Wij leveren voornamelijk turn-key producten
af waarbij wij binnenshuis de machines ontwikkelen, ontwerpen, monteren, testen en in bedrijf stellen. Wij leveren
machines in binnen- en buitenland.
Enkele voorbeelden van machines die wij bouwen:
- Vul- en sluitmachines voor het verpakken van salades en sausen in bakjes.
- Producthandeling door middel van robots om bijvoorbeeld kratten te vullen en te pelletiseren.
- Machines voor het vouwen van kartonnen dozen / tray’s.
- Pasteuriseermachines voor kant en klaar maaltijden.

Wat bieden wij
Schutten is een organisatie met een prettige werksfeer met korte lijnen. Wij hechten veel waarde aan de groei en
ontwikkeling van onze medewerkers. Onze medewerkers krijgen dan ook alle ruimte om met ons mee te groeien
en mee te denken.

Naast dit alles hebben wij ook goede arbeidsvoorwaarden. Wij betalen een marktconform salaris,
reiskostenvergoeding, 24 vakantiedagen en 6 ATV dagen, vrije uren bij het volgen van cursus en een collectieve
pensioenregeling.

Zeker weten! Dit is mijn baan!
Spreekt jou het aan om bij een snel groeiend bedrijf aan de slag te gaan? Is het jouw passie om alles te willen
regelen. Stuur dan naar info@schutten-machines jouw motivatiebrief met CV toe. Bij vragen kun je bellen met
Henri Damen op 0252-621734.

