JOB OPPORTUNITIES RUBBER DESIGN
Rubber Design, gelegen aan de Oude Maas te Heerjansdam, is een technisch creatief, innovatief en oplossingsgericht bedrijf, gericht op producten, systemen en technieken
om trillingen en geluiden tot een minimum te beperken. Onze belangrijkste markt is de scheepsbouw/scheepvaart, maar onze oplossingen worden ook gebruikt in industrie,
windmolens, treinen, simulatoren en zelfs achtbanen. Voor luxe jachten maken we complete custom-built schroefasinstallaties. Deze worden door onze eigen field service
engineers turn-key opgeleverd en wereldwijd onderhouden.

Vanwege de groei van Rubber Design hebben
wij meerdere job opportunities. Ben jij enthousiast over één of meerdere van deze functies?
Stuur dan direct je sollicitatie naar
MMS@rubberdesign.nl of bel naar 078-6778778.
Meer informatie over de vacatures vind je via:
rubberdesign.nl/jobs.
TECHNICAL ENGINEER/CAD-ENGINEER
Als technical engineer/CAD-engineer ben je verantwoordelijk voor het maken van technische
tekeningen in 3D. Je maakt samenstellings- en
productietekeningen voor onder andere trillingdempers, tandwielkastopstellingen, schokveren
en frames die toegepast worden in commerciële
schepen, jachten en marineschepen.
• 24-40 uur per week
FIELD SERVICE ENGINEER
(MONTEUR SCHROEFASSEN
SUPERJACHTEN)
Voor onze afdeling propeller shaft installations
(schroefasinstallaties) zijn wij op zoek naar ervaren
monteurs, maar ook starters, voor het uitvoeren
van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
aan voortstuwingsinstallaties aan boord van luxe
superjachten wereldwijd.
• 40 uur per week

www.rubberdesign.nl/jobs
MMS@rubberdesign.nl
078 - 677 87 78

PROJECT ENGINEER
Binnen dit team wordt ernaar gestreefd creatieve oplossingen en producten te ontwerpen, met
als doel elk trillingsprobleem adequaat aan te
pakken, zowel in de maritieme sector, als in de
industrie. Als project engineer maak jij deel uit
van dit jonge, enthousiaste team.
• 32-40 uur per week
ASSEMBLAGEMEDEWERKER
(MONTEUR TECHNISCHE PRODUCTEN)
In de functie van assemblagemedewerker monteer/assembleer je trillingdempers en geluidbeheersingssystemen. Je beheert de fysieke voorraad
en maakt gebruik van een uitgebreid palet van
montage-gereedschappen en veiligheidsmiddelen.
• 32-40 uur per week
(TECHNICAL) SALES ENGINEER
Als sales engineer verzamel en beoordeel je de
aangeleverde gegevens en verwerk je deze gegevens tot een offerte, waar nodig voorzien van
berekeningen en overige technische documentatie. Je onderhoudt het klantcontact van aanvraag tot opdracht.
• 32-40 uur per week

VERKOOPASSISTENT
Als verkoopassistent ben je verantwoordelijk
voor de administratie omtrent verkooporders
en onderhoud je contact met de inkoop- en verkoopafdeling en met de klant.
• 24-40 uur per week
OPERATIONEEL INKOPER
Als operationeel inkoper ben jij een zeer belangrijke schakel tussen leverancier, inkoop- en verkoopafdeling. De nadruk binnen de functie ligt
op expediting en het afwikkelen van de bijbehorende inkooporderadministratie.
• 24-40 uur per week

