Abemec levert innovatief maatwerk en past machines aan de specifieke klantwens aan. Wij zoeken per direct
een:

Landbouwmachine Engineer
die ervoor zorgt dat onze klanten de juiste ‘’Klant specifieke’’ landbouwwerktuigen krijgen zodat wij de klanten
maximaal ontzorgen en zij continu in beweging blijven. Uiteraard houd je rekening met wet- en regelgeving.
Hoe krijg je dat als Landbouwmachine Engineer voor elkaar?
Met jouw nauwkeurigheid en analytisch vermogen zorg je voor het ontwerp en de tekening van de aanpassingen
aan landbouwwerktuigen, rekening houdend met de wensen van de klant. Daarnaast bereken je de constructies
en maak je risico inventarisaties om de aanpassing CE voertuigreglement conform te laten zijn. Tot slot draag je
zorg voor het (laten) monteren van de constructie.
We verwachten dus dat je zowel theoretisch als praktisch bent ingesteld.
Je hebt daarnaast de volgende verantwoordelijkheden:
 Het maken van detailtekeningen en berekeningen voor alle mogelijke constructies voor
landbouwwerktuigen. Rekening houdend met de veiligheids- en kwaliteitsnormen.
 Het zelfstandig bouwen (of laten bouwen) van constructies.
 Het zelfstandig doen van risico inventarisaties.
 Checken van de veiligheid van constructies door middel van een checklist.
 Het overleggen met de verkoper, product manager en chef werkplaats over de inhoud, aanpak en opzet
van de opdracht en tekening om alsmaar te voldoen aan de wensen van de klant.
De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd op onze vestiging in Veghel, maar daarnaast ben je als
specialist Landbouwmachine Engineer ook inzetbaar op alle 16 andere vestigingen van Abemec.
Jij bent een Landbouwmachine Engineer met:
 Een afgeronde technische opleiding richting werktuigbouwkunde; mbo niveau 4 of hbo.
 Minimaal 3 – 5 jaar (werk)ervaring als Tekenaar / Constructeur afhankelijk van opleidingsniveau.
 Goede kennis van de CE wetgeving en ervaring met AutoCad.
 Affiniteit met en kennis van de agrarische sector.
Daarnaast ben je nauwkeurig, analytisch, nauwgezet, praktisch en beschik je over een klantgerichte en
resultaatgerichte instelling.
Wij bieden je:
 Een boeiende en gevarieerde functie binnen een groeiende en ambitieuze onderneming.
 Een omgeving die continu in beweging is en inspeelt op jouw persoonlijke ontwikkeling.
 Een goed salaris, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wil je graag meer weten over deze uitdagende functie?
Bel dan met onze Regio Bedrijfsleider: Frank van Kampen op telefoonnummer 06 – 83 91 42 40.
Ben jij dé Landbouwmachine Engineer die het verschil maakt? Dan hebben wij een mooie carrière voor jou in
het verschiet! Klik op de link: personeel@abemec.nl, voeg je motivatiebrief en CV toe en wie weet ben jij
binnenkort onze nieuwe collega!
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te delen via
e-mail of Social Media.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt wel begrepen maar niet op prijs gesteld.

