Vacature Lead Engineer Machinebouw
Heb jij een passie voor techniek en zie jij het als een uitdaging om te bouwen aan een efficiënte
technische organisatie? Beschik je tevens over leidinggevende capaciteiten waarmee je het beste kan
halen uit een team van Engineers? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen als Lead Engineer
Als Lead Engineer ben je verantwoordelijk voor het komen tot uitgewerkte ontwerpen van
installaties en machines. Daarnaast begeleidt de Lead Engineer het constructieproces vakinhoudelijk,
ook waar het gaat om integratie van besturingselementen (elektro).
Het doel van je functie zal zijn de engineeringstaken binnen de afdeling Engineering te initiëren,
plannen, coördineren, uitwerken en deels uitvoeren. Je bent het technisch aanspreekpunt voor
problemen en uitdagingen.
Wat zoeken wij in een Lead Engineer
Wij zoeken iemand die gelukkig wordt van het goed omzetten van de wens van de klant en/of markt
naar een technisch en kwalitatief hoog product, binnen de gestelde eisen. Tevens moet je goed
kunnen meedenken met de klant vanuit een expert rol en beschikken over een natuurlijk

overwicht waarmee je het team waarin je werkt op een motiverende wijze kunt aansturen.
Je voornaamste werkzaamheden zijn
• Het verzorgen van de intake van opdrachten en het afstemmen met de interne klant(en).
• Het vertalen van alle soorten verkoopofferte tekeningen naar een functioneel ontwerp en
vervolgens naar het technisch ontwerp van de complete opstelling.
• Het controleren op uitvoering en volledigheid van de leveringsomvang van machines van
derden ten einde een volledige en goed werkende installatie te waarborgen.
• Zorg dragen voor een verantwoorde kostprijs en het bewaken van levertijden (eigen
werkgebied).
• Je geeft advies en ondersteuning binnen de afdeling en daarbuiten.
Over jou
• Passie voor techniek;
• Afgeronde HBO richting Werktuigbouwkunde;
• Ruime ervaring op het gebied van machinebouw;
• Enkele jaren ervaring in het aansturen van een team engineers;
• Uitstekende kennis van 3D ontwerpprogramma’s (bij voorkeur Inventor);
• Ervaring in een internationale en projectmatige organisatie is een pré;
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wij bieden jou
• Een uitdagende baan in een groeiende en technisch innovatieve onderneming;
• Een hecht en betrokken team;
• Goede arbeidsvoorwaarden;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.
Zo kun je solliciteren
•

Stuur je cv en motivatie naar de afdeling HR, t.a.v. Erna Velthuis naar sollicitaties@lubo.nl. Je
zult dan spoedig een reactie terug ontvangen.

