Het ambitieuze installatiebedrijf in Drachten
Meedenkers en uitvoerders!

DonkerVeenstra is een ambitieus full service installatiebedrijf in Drachten. Ontstaan als indirecte voortzetting van Hoekstra Suwâld, dat van oudsher een
goede naam had in de regio. Van daaruit zijn we doorgegroeid tot het huidige bedrijf met inmiddels ruim 30 gedreven specialisten. Dat betekent voor onze
klanten dat we groot genoeg zijn om complexe uitdagingen aan te pakken en mee te doen in grote aanbestedingen. En tegelijk zijn we nog altijd compact
genoeg voor een goede verbinding als team, korte lijnen met onze klanten en een efficiënte bedrijfsvoering.

We staan bekend om:
√ onze goede vakmensen
√ onze technische voorsprong op het gebied van duurzaamheid
√ en omdat we stug vasthouden aan een oud motto: ‘afspraak is afspraak’
Wil jij een steentje bijdragen aan onze missie om duurzaam leven tot gemeengoed te maken? En wil jij werken bij een groeiende organisatie waarin je geen
nummer maar een waardevolle en gewaardeerde medewerker bent? Kom dan bij DonkerVeenstra werken!

Calculator / Engineer W
Wil je technische oplossingen inzetten om samen met ons duurzaam leven tot gemeengoed te maken? Dan zoeken wij jou!
Je hebt een opleiding in de richting werktuigbouwkunde afgerond en al enkele jaren werkervaring opgedaan. Door jouw ervaring sta je stevig in je schoenen
en durf je verantwoordelijkheid te nemen. Je bent oplossingsgericht en kunt goed samenwerken en communiceren met zowel collega’s als opdrachtgevers.
Herken jij jezelf hierin? Laat het ons weten en wie weet kom jij ons team versterken als

Calculator / Engineer W
Als Calculator / Engineer W bij DonkerVeenstra houd je je bezig met het ontwerpen en calculeren van installaties voor uiteenlopende projecten. Samen met de
projectleider(s) en werkvoorbereider(s) bewaak je vervolgens de voortgang van de kwaliteit van het werk en de projecten. Je ondersteunt hen door de benodigde zaken voor aanvang van het project te organiseren. De functie is met name gericht op technische organisatie, waarbij het hanteren van commerciële
overwegingen en het administratief meedenken van belang zijn. Hierbij moet je soms snel kunnen schakelen.

Dit ben jij
Je bent gemotiveerd om voor langere tijd aan de slag te gaan als calculator / engineer W. Je bent een belangrijk onderdeel van het projectteam en voelt je verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van onze projecten. Samenwerken is hierbij erg belangrijk, maar je kunt daarnaast ook goed zelfstandig werken. Je
houdt je hoofd koel onder tijdsdruk en voor complexe vraagstukken draai jij je hand niet om.

Wat breng je verder mee?
Een opleiding op minimaal MBO 4 niveau in de richting werktuigbouwkunde;
 Enkele jaren relevante werkervaring;
 Rijbewijs B;
 VCA VOL certificaat.


Dit bieden wij jou
Wij zijn een groeiende organisatie waarin je geen nummer, maar een waardevolle en gewaardeerde medewerker bent. Door de korte lijnen is er veel ruimte
voor zelfinitiatief en kun je samen met ons de organisatie verder uitbouwen.
Wij vinden het belangrijk dat je niet stil blijft staan. Technische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op en om antwoord te kunnen geven op de
vragen van morgen is het belangrijk om je kennis hierin bij te houden. Het volgen van cursussen en opleidingen wordt daarom volop door ons gestimuleerd.
En vanzelfsprekend bieden wij een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spreekt deze vacature je aan?
Mail dan je CV met motivatie naar Nynke de Boer, via nynke.deboer@donkerveenstra.nl.
Nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Klaas Veenstra via telefoonnummer 085-0711848.

