Re/Gent B.V. is een toonaangevend producent van testsystemen voor het automatisch valideren van
koeltechnische systemen en componenten en is gevestigd in Helmond. Deze testsystemen, welke
worden geleverd over de hele wereld, worden door onze klanten gebruikt voor het ontwikkelen van
nieuwe producten in voornamelijk de huishoudelijke koeltechniek. Wij zijn een zelfstandig en sociaal
bedrijf met een informele werksfeer, waar ruimte is voor humor en gezelligheid en zijn op zoek naar een:

Tekenaar / Constructeur werktuigbouwkunde
De functie:
Als tekenaar/ constructeur ben je betrokken bij de ontwikkeling en productie van onze testsystemen.
Deze systemen bestaan uit een geregeld koudemiddel circuit en zijn voorzien van diverse meetsensoren
(onder andere druk, temperatuur, vermogen, acceleratie, etc.) om het te meten object volledig
automatisch te kunnen analyseren. De systemen, inclusief de benodigde software, worden intern
ontwikkeld en opgebouwd. Je taken hierbij zijn:
• Construeren van test systemen in Solid Works (3D) / Onshape.
• Het opstellen van productietekeningen en de communicatie met de leveranciers voor het
vervaardigen van de onderdelen
• Ondersteuning van de engineers en technici
• Het selecteren van diverse benodigde componenten zoals, mechanische onderdelen,
regelelementen, elektrische componenten, beveiligingen etc.
Functie-eisen:
• Afgeronde MBO of HBO opleiding in de richting werktuigbouwkunde of mechatronica
• Goede beheersing van Solid Works / Onshape.
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
• Enige jaren ervaring in het bedrijfsleven is een pre
Dit bieden wij:
Een fulltime functie in een uitdagende en prettige werkomgeving waar de nadruk ligt op innovatie en
kwaliteit. Je gaat je bezighouden met diverse disciplines waarbij je alle mogelijkheden krijgt om jezelf
verder te ontplooien. Tel daarbij op een beloning die aansluit bij de uitdaging en de gelegenheid om in
contact te komen met mensen, bedrijven en de cultuur van over de hele wereld.
Wil jij verantwoordelijkheid en vrijheid in je eigen werk en samenwerken in een leuk team en lijkt het je
een uitdaging om bij te dragen aan een mooi kwaliteitsproduct, dan is deze vacature zeker iets voor jou.
Interesse? Stuur dan een reactie met jouw motivatie waarom deze uitdaging bij jou past, en jouw CV,
naar:

Re/Gent B.V.
Marjan Louwers
marjan.louwers@re-gent.nl
Lagedijk 22
5705 BZ Helmond
Tel: 0492-476365

