Per direct zijn wij op zoek naar een:

Lead Engineer
Jij maakt innovatie realiteit!
Tenderworks is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van composietjachten van 10 tot 20 meter voor de
superjachtindustrie. Het gaat hierbij om zeer exclusieve custom-made tenders en chase boats. Tenderworks is zes jaar
geleden geopend en met een internationaal team wordt er volop gewerkt aan de bouw van de tenders en chase boats. Door
de groeiende orderportefeuille zijn we op zoek naar een Lead Engineer die het team in Warmond komt versterken.
De werf in Warmond is speciaal ingericht voor het bouwen van deze composietjachten. De tenders en chase boats worden
vanaf de tekening helemaal opgebouwd tot oplevering. Zo beschikt de werf over een 20 meter lange oven/ spuithal en is de
werf voorzien van de nieuwste apparatuur.
Functie
Als lead engineer ben je een belangrijke schakel tussen probleem en oplossing. Jij tilt engineering naar een hoger niveau.
Je bent verantwoordelijk voor een gestructureerd verloop van de gehele bouw van het jacht gezien vanaf de tekenkamer. Je
zorgt ervoor dat per boot onderdelen op het juiste moment getekend en besteld worden in samenwerking met de
Inkoopafdeling. Tevens ben je verantwoordelijk voor het wekelijks updaten van het mastermodel van de lopende projecten.
Daarnaast is relatiebeheer een belangrijk onderdeel van jouw functie. Je bent in staat om een goede relatie op te bouwen
met de Naval architect van de lopende projecten.
Wat verwachten wij van jou:
− Naval architect achtergrond
− Solidworks expert, ervaring in Rhino, Autocad is mooi meegenomen
− Ervaring met projectmanagement
− 3 tot 4 jaar werkervaring
− Ervaring met weight studies
− Oog voor detail en gevoel voor design
− Affiniteit met composiet, bij voorkeur in de jachtbouw
− Organisatorisch sterk
− 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
Wat bieden wij:
− Een uitdagende baan in een dynamische, internationale en groeiende onderneming
− Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden
− Fijne werkomgeving met gepassioneerde en betrokken collega’s
− Wij werken volgens de HISWA CAO
Lijkt het je leuk om onderdeel te worden van ons team of wil je meer informatie over deze vacature. Stuur dan jouw cv en
motivatie zo snel mogelijk naar lenneke.ouwens@tenderworks.com of neem telefonisch contact op met Lenneke Ouwens 071
80 80 120.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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