
 
Wij zijn op zoek naar talentvolle en betrokken:

TEKENAARS/ CONSTRUCTEURS

Wij zijn Alers. Flexibele vakmensen die graag professioneel sleutelen aan machines. Dit doen we vooral bij kunststof-, veevoeder- en papierfabrieken in 
Nederland, België en Duitsland.

Waar staan wij voor?

De wereld van productielijnen boeit ons. Klanten hebben meer behoefte aan continuïteit en capaciteit van hun productielijnen. 
Onze vakmensen onderhouden en leveren onderdelen van machineparken. Daarmee dragen we bij aan:
 Een probleemloos draaiend machinepark en minimale uitvaltijd
 Lagere productie- en energiekosten
 Minder stilstand
 Verhoging van de capaciteit
 
Onze belofte: “Een probleemloos draaiend machinepark en minimale uitvaltijd. Wordt geregeld!”

Wij zijn een innovatief en groeiend bedrijf dat onder andere werkzaam is in de veevoederindustrie, papierfabrieken en kunststoffabrieken. Wij servicen 
het complete traject van engineering, productie, montage en onderhoud bij onze klanten.

Om de volgende stap te zetten in onze groei zijn wij op zoek naar tekenaars/constructeurs. Ben jij engineer maar voel je dat jouw verantwoordelijkheid 
verder gaat dan het ontwerpen van machines? Wil je graag nauw betrokken zijn bij projecten en vind je het leuk om af en toe naar klanten toe te gaan 
om in te meten? Houd je daarnaast van procesmatig en gestructureerd werken? Dan is deze functie als projectleider bij Alers jou op het lijf geschreven!

Wat ga je doen?
In deze veelzijdige rol neem je de verantwoordelijkheid voor de technische uitvoering van de projecten. Je wordt bij een project betrokken vanaf het 
moment dat de opdracht binnen is en deze tijdens een kick-off meeting wordt overgedragen. Afhankelijk van de omvang van het project wordt een 
projectteam gevormd waarbij naast jou één of meerdere engineers worden betrokken bij het tekenwerk. Kleinere projecten pak je zelfstandig op. 
Allereerst zet je de puntjes op de i wat betreft de technische specificaties. Indien nodig ga je hierbij naar de klant toe om ter plaatse in te meten. Daarna 
werk je alles netjes uit in 3D.

Tijdens de uitvoering van jouw werk ben je steeds alert op mogelijkheden voor verbeteringen. Wat kan beter, efficiënter, slimmer of effectiever en hoe 
kunnen kosten worden bespaard zonder in te leveren op kwaliteit of om deze juist te verhogen? Samen met je collega’s werk je zo aan het continu ver-
beteren van de uitvoering en de klant de meest slimme oplossing te geven. Bovenal voel je je thuis in een informele, technische omgeving en heb je de 
ambitie om samen met je collega’s de organisatie te laten groeien.
 
Als tekenaar/constructeur heb of ben jij:
 Geordend
 Vindingrijk en toon je initiatief
 Procesmatig sterk
 Communicatief vaardig
 HBO denk- en werkniveau in de richting van werktuigbouwkunde of vergelijkbaar
 Een aantal jaar technische tekenervaring
 Beheersing van Engels in woord en geschrift en enige kennis van Duits
 Je hebt ervaring met 3D tekensoftware en PDM-pakketten
 Zorgvuldig om tekeningen goed te documenteren en zo de engineeringsafdeling verder uit te bouwen voor de toekomst
 In het bezit van rijbewijs B
 
Wij bieden je een goed salaris conform CAO en met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kom je terecht in een flexibel en groeiend bedrijf 
waar de lijntjes kort zijn. Verder is er volop ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en zo samen de volgende stap te zetten met Alers B.V.

 
Wil je solliciteren?

Maak dan van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://alersbv.nl/vacatures/tekenaars-constructeurs/


