Wetering wil verder automatiseren en vernieuwen. Wil jij ons machinepark verder automatiseren? En
tevens met jouw creativiteit datgene tekenen en ontwerpen waar je klant mee verder kan. Breng je
opgedane kennis in de praktijk bij Metaalperswerk van de Wetering!

Junior Engineer
Het bedrijf
Metaalperswerk Van de Wetering BV produceert unieke producten en werkt mee aan innovatieve
oplossingen. Al sinds 1918 zijn we een begrip als het gaat om het warmpersen van producten uit koper,
messing en aluminium. We hebben een goed ingerichte ontwikkelafdeling die samen met de
productieafdeling in staat is om de eerste proto’s te leveren. Denk daarbij aan hoogwaardige sanitaire
producten zoals designwaterkranen voor in de keuken of badkamer. Daarnaast maken we ook onderdelen
voor autogasinstallaties, drinkbakken en oliekoelers. De ene keer teken je voor een designwaterkraan en
de andere keer werk je aan een oliekoeler.
Hoofdtaken bij deze functie:
Deze functie is tweeledig en dus afwisselend. Jij weet ons machinepark te automatiseren en
moderniseren. Tevens ben jij een creatieve ontwerper en tekenaar voor maakdelen. Jij bent het begin van
nieuwe producten die aansluiten bij de wens van de klant. Daarbij draag je zorg voor een optimale
maakbaarheid. Hierdoor is het een dynamische functie in een unieke werkomgeving met een veelzijdig
productieproces waarbinnen jij jezelf optimaal verder kunt ontwikkelen. De volgende werkzaamheden
komen op je pad:
-

We werken met conventionele pers- en braammachines en deze ga je omzetten naar een
geautomatiseerd machinepark.
De analyse van de vraag van de klant (die veelal Duits talig is);
De vertaling van de productspecificaties naar het verdere werkproces en het opstellen van een
projectplan;
Het ontwerp en tekening van de maakdelen en de benodigde gereedschappen met behulp van
Autodesk Inventor 2022;
Ontwerpen, tekenen én het bestellen van nieuwe gereedschappen;
In overleg met de afdeling verkoop bepaal je de kostprijs van de producten;
Meedenken over verbeterplannen voor zowel de productie als op kantoor.

Wij bieden je:
-

-

Een informele en gedreven Brabantse werkomgeving met veel zelfstandigheid en afwisseling;
Veel contact met collega’s maar ook met klanten en leveranciers;
Een werkomgeving waar je veel gaat leren en je de juiste begeleiding krijgt;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metalelektro, onder andere: een passend salaris, 27
vakantiedagen en 13 ATV dagen, pensioenopbouw volgens de voorwaarden van PME zoals een
middelloonregeling en de mogelijkheid tot extra verzekering voor WIA Hiaat en ANW Hiaat;
Een actieve personeelsvereniging die regelmatig gezellige uitjes organiseert;

-

Tijdens de pauzes is er voldoende mogelijkheid tot ontspanning en wordt er regelmatig een potje
gedart of tafelvoetbal gespeeld;
Kortom, een fijne werksfeer bij een stoer bedrijf met korte communicatielijnen en ruimte voor
plezier en ontspanning!

Jouw profiel
-

HBO werk- en denkniveau;
Je hebt ervaring met Inventor, Solidworks of vergelijkbare software;
Projectmatig werken vind je prettig;
Je deelt graag jouw kennis met je collega’s en bent een teamspeler;
In gestructureerd werken en het bewaken van processtappen blink je uit;
Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Nederlands en Duits.
Engels is een pré.

Enthousiast?
Wil jij samen met ons werken aan unieke producten? We ontvangen dan graag een korte motivatie en
jouw CV. Dit kun je sturen naar Linda Heijmans (heijmans@wetering.com). Heb je vragen over de functie?
Neem dan contact op met Mike van Kreij: vankreij@wetering.com of 0411-661188.

