
(ASSISTENT) PROJECT MANAGER

.nedehmaazkrew esrevid jib sreganaM tcejorP maet teh tnuetsredno U  •
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Wij denken aan:  
;)ednukwuoB ,BT ,BTW( gnithcir ehcsinhcet ,re-OBH/OBM neE  •
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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: 
;sinneksgniresitamotua-DAC ruekroov jib ne rotnevnI tem gniravre tem ,re-BTW OBM fo OBH neE  •
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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 aan-
spraak gedaan op uw vermogen om zelfstandig te werken in een multidisciplinair team.

Wij denken aan:
;ortcelE/eitallatsnI fo re-BTW neE  •

• .érp nee si snaapS fo ne snarF ,laat eslegnE ne -estiuD ,-esdnalredeN ed nav gnisreeheb edeog neE 

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: 
;)leeicremmoc/hcsinhcet( re-OBH fo OBM neE  •

;tfirhcseg ne droow ni laat estiuD ne -eslegnE ,-esdnalredeN ed nav gnisreeheb edeog neE  •
;érp nee si laat esnarF ed nav gnisreeheB  •

.gnileef elëicremmoc tem thciregtaatluser ne -tnalK  •

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 aandrijfcomponen-
ten, assen, lagerhuizen en aanverwante producten. U produceert voornamelijk enkelstuks en 
kleine series en werkt met CNC machines met diverse besturingssystemen.

Wij denken aan:
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Interesse? 
Het volledige profi el van de functie is te vinden op www.spaansbabcock.com/nl/vacatures
Stuur uw CV voorzien van motivatie naar l.nijholt@spaansbabcock.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met L. Nijholt via telefoonnummer 0514-608282. 

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 
fi nancieel 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:


