Mechanical Engineer WTB (HBO/WO)
Inmaco Solutions – Hoogeveen

Bedrijfsprofiel
Inmaco Solutions is een wereldwijd opererend bedrijf met een hecht team van ervaren
professionals. Voor onze klanten ontwikkelen, produceren en installeren we machines die
papieren verpakkingen of andere producten op basis van papier produceren. Door feedback van
onze klanten en door gebruik te maken van de nieuwste technologieën blijven we ons
voortdurend ontwikkelen en zijn onze producten toonaangevend binnen de markt.
Functieomschrijving
Als engineer bij Inmaco Solutions ben je (mede)verantwoordelijk voor het
construeren/berekenen van complexe machines en installaties. Je werkt nieuwe concepten van A
tot Z uit en werkt hiernaast aan de doorontwikkeling van bestaande machines. De functie vraagt
veel specialistische kennis en biedt veel uitdaging, vrijheid en zelfstandigheid. Dagelijks spar je
met je collega’s van de afdeling engineering om samen tot de beste oplossingen te komen.
Taken







Ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van machines en installaties
Technische berekeningen maken
Het maken van technische tekeningen
Het uitwerken van CAD-modellen met behulp van Autodesk Inventor en Autocad
Bijhouden van technisch constructiedossiers
Meedenken en kennis beheren in de productietechnologie

Functie-eisen
We verwachten dat je de taken met enthousiasme uitvoert en we geven je ruimte om hier een
eigen invulling aan te geven.
Competenties




Goed technisch inzicht en dit kunnen vertalen naar een constructie.
Doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Duitse en
Engelse taal

Opleiding en ervaring






HBO / WO opleiding in de richting Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
Ervaring in het uitvoeren van technische berekeningen
Ervaring in maken van technische tekeningen
Ervaring in het werken met 3D-CAD-systemen. Ervaring met Autodesk Inventor is een pré

Geïnteresseerd? We komen graag met je in contact! Mail je CV en motivatie naar
g.klomp@inmaco.nl of bel Gerwin (Head of Engineering) voor meer informatie via 0528-234484.
Inmaco Solutions BV Lindberghstraat 6 7903BN Hoogeveen Postbus 2168 7900BD Hoogeveen
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