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Kuipers Woudsend BV...
is al meer dan 50 jaar een gerenommeerd leverancier van hoogwaardige RVS producten voor de proces- en zuivelindustrie. Kennis, ervaring, 

vakmanschap, een efficiënte organisatie en een klantgerichte aanpak. Deze elementen vormen de fundering van onze organisatie. Een 

fundering, solide genoeg om een ĳzersterke reputatie op te bouwen van deskundigheid, degelĳkheid en betrouwbaarheid. 

Samen met Dok en Scheepsbouw Woudsend BV maakt zĳ onderdeel uit van Kuipers Holding BV. 

De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielĳnen en een gedreven, pragmatische, nuchtere en no-nonsense cultuur. Momenteel 

werken er ruim 100 enthousiaste vakmensen.

Voor versterking van onze organisatie zĳn wĳ op zoek naar een:

Engineer/projectleider

Jouw Functie
Als Engineer/projectleider ben je verantwoordelĳk voor het ontwerpen of uitwerken van nieuwe en bestaande engineered solutions 

(gestandaardiseerde oplossingen), op maat gemaakte tanks, technische installaties en projectdelen. Je krĳgt projecten toegewezen voor klanten 

in verschillende segmenten, met name de zuivelindustrie. Je maakt productietekeningen, stuklĳsten en technische berekeningen. Tĳdens het 

engineeringsproces heb je regelmatig contact met de opdrachtgever. Naast de engineeringswerkzaamheden neem je een stuk 

projectbegeleiding op je, ter voorbereiding voor de afdeling inkoop en werkvoorbereiding. Je werkt nauw samen met diverse collega’s van de 

afdeling engineering, inkoop, werkvoorbereiding en productie.

Functie-eisen
Om deze functie te kunnen vervullen, zoeken wĳ iemand met een afgeronde technische HBO opleiding, bĳ voorkeur richting 

Werktuigbouwkunde. Je hebt ervaring met AutoCad en Inventor en bent vaardig met Word en Excel. Kennis van Visual Basic for Applications 

(VBA) wordt op prĳs gesteld. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, kennis van de Duitse taal 

is een pré. Je bent stressbestendig, werkt efficiënt, oplossingsgericht en gestructureerd. Naast communicatieve vaardigheden en een proactieve 

werkwĳze, beschik je ook over een teamplayer mentaliteit wat leidt tot het overdragen van enthousiasme en het creëren van draagvlak.

Wĳ bieden
Een leuke en uitdagende functie met veel aandacht voor je persoonlĳke ontwikkeling in een organisatie die volop in ontwikkeling is en waar een 

prettige, informele en collegiale werksfeer heerst. Onze arbeidsvoorwaarden zĳn zonder meer goed te noemen.

Meer informatie over de functie
Neem dan contact op met Jan Eelkema, telefoon 06 - 52 36 69 71.

Informatie over onze organisatie
Informatie over onze organisatie vind je op onze websites: www.kuiperswoudsend.nl en www.dokenscheepsbouw.nl.

Solliciteren?
Stuur jouw motivatie met CV vóór 15 oktober 2018 naar Kuipers Woudsend BV, t.a.v. Anneke Heĳnis, 

a.heĳnis@kuiperswoudsend.nl of per brief: Postbus 2, 8500 AA Woudsend.

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



Veelzĳdig in roestvaststaal.


