EÉN VISIE. EÉN MERK. EÉN TEAM
Sinds 1958 ontwikkelt, levert en installeert Codema essentiële op maat gemaakte oplossingen voor
de internationale tuinbouwsector. Gedurende de afgelopen decennia hebben onze holdings
wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Ze werken intensief samen onder het merk
CODEMA.
Codema heeft ambitieuze plannen haar activiteiten uit te breiden en ter versterking van ons team
in Bergschenhoek zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de functies van:

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

Jouw rol:
Na een opleidingsperiode ga je uiteindelijk de volgende werkzaamheden uitvoeren: Het engineeren
van de systemen en watertechnische installaties en het vertalen van klantwensen naar een technisch
ontwerp. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het intern begeleiden van de aan jou toegewezen
projectonderdelen welke door ons in binnen- en buitenland worden uitgevoerd. Hierbij waarborg je
een goede planning gedurende de gehele looptijd van het project
Jouw profiel:
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde MTS-opleiding (richting WTB is een pré) en je bent een starter op de
arbeidsmarkt (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 hebt een hands-on mentaliteit en hebt er geen problemen mee om incidenteel je handen
vuil te maken;
Je vindt het geen probleem om incidenteel te reizen;
Goede kennis van de Engelse taal is een must, goede kennis van de Duitse taal is een pré.

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 Codema B-E De
Lier al snel thuis voelen.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een motivatiebrief inclusief je CV naar info@h-nr.nl. Je kunt ook telefonisch contact
opnemen via 088-9378464.

