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ropeblock.com

Tekenaar/Constructeur (m/v)
Standplaats Oldenzaal - Fulltime

Heb jij net jouw MBO diploma (WTB) behaald of haal je deze binnenkort? Kom dan eens praten over je kansen en mogelijkheden bij  

Ropeblock BV. Wij hebben uitdagende banen voor starters. Je start bij ons in de functie van Tekenaar/Constructeur op de afdeling  

Engineering. In deze functie ben je uitvoerend actief op onze projecten en houd je je bezig met standaardisatie. Je komt in een continu 

lerende omgeving terecht waar je jouw kennis kunt vergroten op gebied van techniek. Uiteraard investeren wij in onze medewerkers, 

mocht je een opleiding of cursus willen volgen dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij bieden jou de kans om je verder te ontwikkelen.

 

Het takenpakket voor de Tekenaar/Constructeur is als volgt:
• Opzetten/wijzigen van tekeningen in SolidWorks en het uitwerken van werkorders in ons ERP systeem (Epicor);

• Meewerken aan projecten onder leiding van onze engineers; 

• Artikelbeheer van de (stam-) artikelen in ERP;

• Opstellen van materiaaloverzichten/stuklijsten;

• Onderhouden van (constructie-) standaarden (CHB e.d.); 

• Ondersteunen bij het vaststellen en inrichten van technische processen m.b.t. de fabricage en totstandkoming  van onze producten; 

• Verwerken en beoordelen van Engineering Change Requests in samenwerking met andere afdelingen binnen de organisatie.

De afdeling
De afdeling bestaat uit een mooie mix van elf junior- en senior engineers. Op de afdeling Engineering realiseren wij alle ontwerpen van onze 

kwalitatief hoogwaardige producten. Wij maken op basis van kennis over applicaties, normen, praktijkervaring, klantspecificaties en maak-

baarheid, slimme ontwerpen die voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen. Door het spel tussen klantwens, industrienormen, kostenbeheer-

sing en maakbaarheid is het werk iedere dag weer uitdagend. Je komt onze producten wereldwijd in de meest spannende applicaties tegen 

die ingezet worden op uiteenlopende projecten van kleinschalig tot grootschalig. Naast deze kerntaak, wordt er voortdurend gewerkt aan 

standaardisatie en worden ook ontwikkelprojecten uitgevoerd. Kortom geen dag is hetzelfde. 

Wat vragen wij van jou?
Ben jij kritisch, kwaliteitsgericht, stressbestendig en werk je accuraat? Voel jij je daarnaast prettig binnen een technische organisatie en weet je 

gemakkelijk te schakelen tussen verschillende afdelingen? Vind je het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Aanvullende eisen;

• MBO opleiding WTB (afgerond of binnenkort afgerond);

• Enige kennis van Sollid Works of een aanverwant 3D tekenpakket;

• Ervaring met het werken met MS Office;

• Nauwkeurig en systematisch werken;

• Zelfstandig kunnen werken.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij zijn een bedrijf met een informele bedrijfscultuur. Samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe oplossingen zijn belangrijk. 

Eigen initiatief wordt gewaardeerd en continu gestimuleerd, met volop mogelijkheden jezelf te ontplooien. We zijn trots op onze fijne werk-

sfeer en de uitdaging die het werk ons biedt. We bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de 

functie en jouw ervaring. Daarnaast investeren wij in je persoonlijke groei, zodat je op de juiste manier met de organisatie meegroeit.

Werken bij Ropeblock
Ropeblock is expert in ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten voor de hijs- en staalkabelindustrie. 

Een thuis voor (technische) specialisten die samen met haar leveranciers en klanten efficiënte en innovatieve producten 

realiseert. We zijn een zelfstandige onderneming en een internationale speler van formaat in een niche markt.  

Onze focus voor de komende jaren is internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan. 

Wat bieden wij jou?
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ropeblock valt onder de CAO Metalektro.

Interesse?
Voor deze functie vinden wij motivatie belangrijker dan werkervaring? Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke 

onderbouwing aan Lieke Hoppenreijs, Personeelsadviseur, vacature@ropeblock.com. Neem voor nadere informatie 

contact op met Edwin Schröer, Manager Engineering & Development, telefoonnummer 0541-532 300.

 

Industry keywords: Engineering, Werkvoorbereiding, Werktuigbouw; WTB; Lifting; Hoisting; Rigging; Cranes; Kranen; Heavy lift;  

Mooring; Wire rope; Offshore; Maritime; Maritiem; Dredging; Baggerij; Industry; Infra; Cargo Handling; Construction; Steel; Staal.
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https://ropeblock.com/

