CAD Technician / Modeler – Tenderworks, Warmond
Tenderworks is een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van exclusieve composietjachten van 10 tot 20 meter
voor de superjachtindustrie. Het gaat hierbij om tenders en chaseboats.
Tenderworks is 3 jaar geleden geopend en er werken op het moment 35 man fulltime aan de bouw van de tenders. Door de
groeiende order portefeuille zijn we op zoek naar een project engineer die het team in Warmond komt versterken.
De werf in Warmond is speciaal ingericht voor het bouwen van deze composietjachten en hier worden de jachten vanaf
tekening helemaal opgebouwd tot oplevering. Zo beschikt de werf over een 20 meter lange oven/spuithal en is de werf
ingericht met de nieuwste apparatuur.
Functie:
Als CAD Technician / Modeler ben je de schakel tussen het 3D model en de werkvloer. Je bent in staat om mal tekeningen te
maken, waarvan het product geproduceerd gaat worden. Je bent een skilled persoon in Rhino en hebt goed ruimtelijk inzicht.
Ook beschik je over goede communicatieve vaardigheden en heb je bij voorkeur ervaring met composiet (jachtbouw). Indien
nodig bied je ondersteuning aan de werkvloer. Denk hierbij aan het verzorgen van productie tekeningen en zo nodig daarbij
de juiste uitleg geven.
Functie eisen:
Rhino expert + Autocad, ervaring van Solidworks is mooi meegenomen
Oog voor detail en gevoel voor design
Affiniteit met composiet, bij voorkeur in de jachtbouw
3 tot 4 jaar werkervaring
Geen 8 tot 5 mentaliteit
Afgeronde hbo- of wo-opleiding Industrieel Ontwerpen, Luchtvaart- en Ruimte techniek, WTB of vergelijkbaar
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (voertaal hoofdzakelijk Engels)
Fulltime beschikbaar
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een uitdagende baan in een dynamische, internationale en groeiende organisatie. Daarnaast bieden wij de
mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf en een fijne werkomgeving met
gepassioneerde en betrokken collega’s.
Lijkt het je leuk om onderdeel te worden van het team waar deze custom built tenders gebouwd worden dan ontvangen wij
graag jouw cv en motivatie. Wil je graag meer informatie neem dan snel contact op met Sandy Tiebie via
sandy.tiebie@tenderworks.com of bel naar 071 80 80 120.

Tenderworks BV
Veerpolder 1B | 2361 KV Warmond | The Netherlands | +31 718 08 01 20
VAT number: NL 855070985B01 | KvK: 63049031
info@tenderworks.com | www.tenderworks.com

