Onze relatie GEA is een van de grootste leveranciers voor de voedselverwerkende industrie en een breed scala van
andere verwerkende industrieën. Ongeveer 18.000 werknemers in meer dan 50 landen leveren een belangrijke
bijdrage aan GEA’s succes. Zij bieden interessante, uitdagende taken, een positieve werkomgeving in internationale
teams en gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling en groei in een wereldbedrijf.

Voor GEA zijn wij op zoek naar een

MECHANICAL ENGINEER
DEN BOSCH | Fulltime
Verantwoordelijkheden en taken
•
•
•
•
•
•

Is verantwoordelijk voor het vervaardigen en uitdetailleren van koeltechnische schema’s (P&ID’s),
stuklijsten en technische omschrijving conform de geldende richtlijnen, normen, veiligheidsvoorschriften,
keuringseisen, e.d.;
Berekent, selecteert en controleert de (hoofd)componenten, leidingdiameters, appendages, etc. Evenals
de benodigde materiaalspecificaties t.b.v. lasmontage- en isolatiewerkzaamheden;
Zorgt voor de opstellings- en leidinglooptekeningen en maatschetsen;
hetzij zelfstandig of in nauw overleg met de Mechanical Design Engineer.
Controleert de aanbiedingen en tekeningen van derden;
Zorgt voor een technisch constructiedossier, de montage-en bedieningsinstructies, etc.
Zorgt voor een goede project bewaking en planning.

Profiel en kwalificaties
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau; HTS werktuigbouwkunde met aanvullende opleidingen, zoals Post HBO
Koudetechniek, Engineering, etc.
Ervaring in de industriële koeltechniek met bijbehorende richtlijnen, normen, veiligheidsvoorschriften,
keuringseisen, e.d.;
Ruime ervaring met het ontwerp van koeltechnische installaties en Acad (2D en P&ID’s);
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift;
Gebruik van relevante computerprogramma’s zoals MS-Office en Axapta.

Persoonlijkheid
• Innovatieve, creatieve en resultaatgerichte teamspeler;
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Bereid is om in zich zelf te investeren en te groeien.

GEA biedt
• Een verantwoordelijke en afwisselende functie in een gemotiveerd team;
• Een aangename, collegiale en inspirerende werksfeer;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur je CV met een motivatiebrief aan Hans van Bel | info@recruitforpartners.nl
Wens je eerst meer informatie, neem dan contact op via 06-53243108.

