120 years of
Experience
Spaans Babcock BV is onderdeel van Alpha Group International BV en gevestigd te Balk
en heeft in meerdere landen vestigingen en totaal ruim 150 werknemers. Een innovatief en
ﬁnancieel sterk bedrijf in een zeer aantrekkelijke markt van waterzuiveringen, poldergemalen en
waterkracht. Een bedrijf met doorgroei mogelijkheden en ruime opleidingsmogelijkheden.
Voor verdere groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende
functies:

(ASSISTENT) PROJECT MANAGER
• U ondersteunt het team Project Managers bij diverse werkzaamheden.
• U werkt samen met de verkoop, inkoop, engineering, productie en montage afdeling.
Wij denken aan:
• Een MBO/HBO-er, technische richting (W TB, TB, Bouwkunde);
• Een goede beheersing van de Nederlandse-, Duitse-, en Engelse taal in woord en geschrift.

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 W TB-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 W TB-er of Installatie/Electro;
• Een goede beheersing van de Nederlandse-, Duitse- en Engelse taal, Frans en of Spaans is een pré.

SERVICE ENGINEER BINNENDIENST
U zal zich in hoge mate bezighouden met de dagelijkse afhandeling van service aanvragen en
storingsmeldingen alsmede de logistieke afhandeling van de opdrachten.
Wij denken aan:
• Een MBO of HBO-er (technisch/commercieel);
• Een goede beheersing van de Nederlandse-, Engelse- en Duitse taal in woord en geschrift;
• Beheersing van de Franse taal is een pré;
• Klant- en resultaatgericht met commerciële feeling.

CNC DRAAIER / FREZER
Als CNC Draaier/Frezer werkt u in onze machinefabriek zelfstandig aan onderdelen voor
verschillende soorten machines/installaties. Het gaat om de productie van aandrijfcomponenten, assen, lagerhuizen en aanverwante producten. U produceert voornamelijk enkelstuks en
kleine series en werkt met CNC machines met diverse besturingssystemen.
Wij denken aan:
• Een afgeronde MBO-opleiding in de metaal met ervaring als CNC Draaier;
• Kennis van/ervaring met besturingssystemen van Fanuc, GE-Fanuc, Heidenhain, Fagor is een pré.
Interesse?
Het volledige proﬁel van de functie is te vinden opwww.spaansbabcock.com/nl/vacatures
Stuur uw CV voorzien van motivatie naarl.nijholt@spaansbabcock.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met L. Nijholt via telefoonnummer 0514-608282.

