VACATURE ENGINEER
Ben jij een technische ontwikkelaar die zijn ideeën goed kan omzetten in een 3D tekening en
zoek je een leuke en uitdagende baan? Kom dan bij ons werken!
XQUIP
Xquip is gevestigd in Almere en ontwerpt en bouwt carbon onderdelen voor superjachten.
Xquip werkt nauw samen met ons zusterbedrijf Xtenders. Hier worden luxe tenders ontworpen
en gebouwd voor superjachten. Een ultra luxe-industrie, waarin de klant vraagt om unieke en
hoogwaardige onderdelen die naadloos aansluiten op hun superjacht. Wij werken dagelijks
samen met gerenommeerde Nederlandse en internationale superjachtwerven. Een hele goede
samenwerking tussen onze ontwerpers en engineers maakt het mogelijk om uitdagende en
vernieuwende producten te vervaardigen die kunnen worden toegepast op een superjacht.
Hierbij werken we intensief samen met de klanten en productiebedrijven. Door de gestaagde
groei zoeken we een collega voor ons engineering team bij Xquip.
WAT GA JE DOEN
•
•
•
•
•
•

Uitwerken van concepten tot unieke producten. Hierbij zijn het gebruik, vormgeving en
produceerbaarheid belangrijk;
Tekeningen en assemblage instructies maken voor werkplaats en leveranciers;
Productie van uitbesteed werk coördineren met de inkoopafdeling;
Samenwerken met andere engineers aan de ontwikkeling en uitvoering van
verschillende projecten;
Communiceren en afspraken maken met leveranciers;
Je bent betrokken van A tot Z bij het produceren van onze unieke Xquip producten.

WAT WE VRAGEN
•
•
•
•
•
•

Je hebt je sporen verdient in de techniek met kennis van SolidWorks;
Een technische afgeronde opleiding minimaal HBO;
De Nederlandse en Engelse taal beheers je zeer goed, zowel in woord als in schrift;
Je bent gedreven proactief en hebt een hands on mentaliteit;
Je neemt initiatief, bent zelfstandig en creatief met oplossingen;
Je kan goed overzicht bewaren, vooruitplannen en prioriteiten stellen;

WAT BIEDEN WIJ
Kies je voor Xquip, dan kies je voor veel afwisseling in je werkzaamheden, werken met
specialisten en ambitieuze collega’s, persoonlijke groei, een leuk team en veel persoonlijke
aandacht. Je kunt jezelf blijven ontwikkelen.
Daarnaast krijg je:
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•
•
•
•
•
•
•

Een plek in een jong en ambitieus team;
De kans om bij te dragen aan de constructie van exclusieve producten van zeer hoge
afwerking en kwaliteit;
Werken met innovatieve materialen en producten;
Afwisselende werkzaamheden;
Een informele werksfeer waar hard werken hand-in-hand gaan met plezier maken.
Een interessante functie voor 40 uur per week waarin je voorlopig niet uitgeleerd bent;
Een passend salaris en een vergoeding van de reiskosten.

HERKEN JIJ JEZELF IN DIT PROFIEL?
Solliciteer dan direct. Stuur je motivatiebrief en CV op naar Octavie van Erven
Dorens hr@xquip.com

THE ULTIMATE CARBON SUPERYACHT EQUIPMENT

Page 2 of 2

