BRiNK bestaat uit meerdere ondernemingen met hun eigen specialismes. BRiNK Moulds is gespecialiseerd in
het engineeren en vervaardigen van hoog gekwalificeerde spuitgietmatrijzen. Voornamelijk voor de
verpakkingsindustrie ontwikkelen en produceren wij matrijzen voor emmers, potten, bakjes en deksels.
Verpakkingsfabrikanten in heel de wereld werken samen met ons om hun productie te optimaliseren.
Op onze vestingen in Harskamp, Zelhem en in Winterswijk werken meer dan 250 collega’s. Kijk voor meer
informatie op onze site: www.brinkbv.com
Wij zoeken voor onze vestiging in Harskamp op korte termijn een:

“Mechanical Engineer”
Functie inhoud:
Je bent een echte techneut. Samen met je collega’s van de tekenkamer maak jij complexe projecten tot een
succes. Kerntaak is het construeren van spuitgietmatrijzen voor kunststof eindproducten. Jij bent het
verlengstuk van onze verkoopafdeling m.b.t. de technische afhandeling en uitwerking van nieuwe
projecten.
Functie eisen:

Je hebt HBO werk- en denkniveau met een technische opleiding (bij voorkeur werktuigbouwkunde)

Goed analytisch vermogen

Stressbestendig en de vaardigheid om ook onder druk gedetailleerd werk te verrichten

Flexibele instelling en verantwoordelijkheid willen nemen

Goede beheersing van de Duitse en/of Engelse taal

Ervaring met CAD software van Cimatron is een pré
Ben je een starter op de arbeidsmarkt? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
Wij bieden:
•
Een afwisselende functie met de mogelijkheid om je binnen de organisatie voortdurend te blijven
ontwikkelen;
•
Een organisatie met een gemotiveerd team, een goede werksfeer en leuke uitjes;
•
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (winstdeling, 25 vakantiedagen +7 ADV);
•
Een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid na contractperiode.
Ben je enthousiast geworden over deze functie, dan ontvangen we graag zo snel mogelijk jouw reactie,
voorzien van motivatie en CV per mail op pz@brinkbv.com.
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Allard Waaijenberg op tel. 06 – 1626 0050.

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

