
120 years of Expericence 

Spaans Babcock BV is onderdeel van Alpha Group International BV en gevestigd te Balk en 
heeft in meerdere landen vestigingen met in totaal ruim 150 werknemers. Een innovatief 
en financieel sterk bedrijf  in een zeer aantrekkelijke markt van waterzuiveringen, 
poldergemalen en waterkracht.

Spaans Babcock BV te Balk heeft meerdere  vacatures voor onder andere:  

SALES ENGINEER (met doorgroeimogelijkheden)

In een klein en dynamisch team bent u verantwoordelijk voor de uitwerking van technische 
ontwerpen op basis van specificaties van de klant. Ook verzorgt u de commerciële uitwerking 
van de offertes, en ondersteunt u in het verkooptraject de sales managers en de buitenlandse 
kantoren.

Wij denken aan:
• Een HBO of MBO WTB-er, met relevante ervaring en commercieel gevoel;
• Een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse, en Engelse taal in woord en geschrift; 
• Beheersing van de Franse taal is een pré.

JUNIOR EN SENIOR CAD ENGINEER 
U maakt zelfstandig opstellings- en detailtekeningen met 3D software van de diverse 
projecten, en draagt bij aan productontwikkeling en optimalisatie/automatisering van het 
ontwerpproces.

Wij denken aan: 
• Een HBO of MBO WTB-er, met ervaring met Inventor en bij voorkeur 

CAD automatiseringskennis;
• Een goede beheersing van de Nederlandse-, Duitse- en Engelse taal 

in woord en geschrift is een pré.

MONTEUR BUITENDIENST/FIELD ENGINEER 
Uw werkzaamheden vinden met name doordeweeks plaats op locatie bij onze klanten, zowel 
binnen als buiten Nederland. Naast installatiewerkzaamheden voert u inspecties en onderhoud 
uit aan bestaande systemen. In deze afwisselende baan, die veel vrijheid biedt, wordt 
aanspraak gedaan op uw vermogen om zelfstandig te werken in een multidisciplinair team.

Wij denken aan:
• Een  WTB-er of Installatie-/Electrotechniek;
• Een goede beheersing van de Nederlandse-, Duitse- en Engelse taal, 

Frans en of Spaans is een pré.

Zie voor meer informatie op onze website www.spaansbabcock.nl of neem contact op met 
L.Nijholt@spaansbabcock.nl of via telefoonnummer 0514-608282.


