Vacature Mechanical Engineer Fulltime M/V
Ben jij op zoek naar een functie als Mechanical Engineer en heb jij affiniteit met composieten en/of
bouwkunde? Wil jij in een gemotiveerd en ambitieus team samenwerken en heb je ervaring met het
werken in 3D CAD? Dan is Nedcam op zoek naar jou!

Wat houdt de functie in?
Als Mechanical Engineer bij Nedcam vervul je een veelzijdige functie. Je gaat onder andere nieuwe
producten en bijbehorende productieprocessen en systemen ontwikkelen. Continue verbeteren en
het borgen van verbeteringen zijn voor jou belangrijke drijfveren. Voor het verbeteren van onze
producten heb je kennis van 3D modellering. Aan de Sales kant verleen je assistentie bij complexe
technische vragen.

Je moet beschikken over het volgende:
-

Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau
Je beheerst de Engelse en bij voorkeur ook Duitse taal
Je bent empathisch, hebt een hands on mentaliteit en bent initiatiefrijk
Je bent bekend met fysieke eigenschappen van de verschillende gebruikte materialen
Je neemt je verantwoordelijkheid en zorgt voor het behalen van je deadlines
Je hebt ervaring met bekende (CAD-)tekenpakketten als Rhinoceros en SolidWorks

Over Nedcam
Nedcam produceert 3D ontwerpen, modellen en mallen met behulp van o.a. 5-assige freesmachines
voor met name de composieten industrie in diverse markten zoals de jachtbouw, wind en bouw,
zowel voor de Nederlandse markt als internationaal. Ook is Nedcam actief voor de architectuur, zo
werken we onder andere aan gevels in opdracht van architecten, bouwbedrijven en
interieurdesigners.
De ambitie van Nedcam is om in de toekomst haar processen volledig circulair te maken. Daarom
wordt er veel geïnvesteerd in het op grote schaal 3D Printen met recyclebare thermoplastische
composieten.

Wat bieden wij?
We bieden je goede arbeidsvoorwaarden in een omgeving met grote ambities en een fijne werksfeer.

Is dit de functie die jij zoekt? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt reageren door je CV en
motivatiebrief te sturen naar mjansma@nedcam.com t.a.v. Menno Jansma.

