De Codema Systems Group is een holding maatschappij bestaande uit vier afzonderlijke
ondernemingen: HAWE, WEVAB, B-E De Lier en SDF Tuinbouwautomatisering. Iedere onderneming is
uniek en kent haar eigen discipline. Codema Systems Group timmert internationaal zeer succesvol aan
de weg en levert innovatieve logistieke systemen, management- en besturingssoftware, irrigatie en
elektrotechnische oplossingen en (op maat gemaakte) producten voor de (glas)tuinbouw. Gezamenlijk
een onverslaanbaar team.
Ter versterking van ons team van HAWE in Bergschenhoek zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

Jr. Engineer/Werkvoorbereider WTB
(M/V 40 uur per week)

Wat ga je doen:
Het engineeren van de systemen en mechanische installaties, alsmede voor het vertalen van
klantwensen naar een technisch ontwerp. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het intern begeleiden
van onderdelen van aan jou toegewezen projecten welke door ons gerealiseerd worden in binnen –en
buitenland. Hierbij waarborg je een goede planning gedurende de gehele looptijd van het aan jou
toegewezen deel en begeleidt je de productie van de door jou ontworpen installaties.
Jouw profiel:
 Je hebt een afgeronde HTS-opleiding richting WTB en bent een starter op de arbeidsmarkt (max.
1-3 jaar werkervaring).
 Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, je bent zelfstandig, flexibel en
kan je goed in de klant inleven
 Je vind het geen probleem om incidenteel te reizen.
 Goede kennis van de Engelse taal is een must.
Ons aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende en gezonde onderneming waarin
initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs wordt gesteld. Met een prettige werksfeer in
teamverband en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zul je je bij Hawe Systems Europe
B.V. al snel thuis voelen.

Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een motivatiebrief inclusief je CV naar vacature@codemasystemsgroup.com t.a.v.
Linda Rongen. Voor vragen kun je contact opnemen via 010-5212755 . Wil je meer informatie over
Codema? Kijk dan op www.codema.nl

