
Domatrac practical engineers verzorgt, als professioneel partner, Project Management en Proces Engineering voor

productiebedrijven in de procesindustrie. Met een gemotiveerd team én met behulp van de meest geavanceerde 3D

technieken werken wij aan zeer veelzijdige projecten met als doel maximaal ontzorgen van onze klanten. Wij werken

voornamelijk voor de Papier-, Karton- en Non-woven productiebedrijven, maar ook op andere marktgebieden kunnen wij

onze opdrachtgevers van dienst zijn. Voor de verdere ontwikkeling én uitbreiding van ons team zijn wij dringend op zoek

naar gedreven techneuten met de juiste instelling voor de onderstaande functies:

Projectleider Elektro-, en Automatiseringstechniek
Inhoud:
Voor het ondersteunen van onze klanten op het gebied van Elektro-, en Automatiseringstechniek zijn wij op zoek naar een

pragmatische Projectleider. Zijn/haar taak wordt in de basis het verzorgen van projecten voor onze opdrachtgevers, maar ook het

leggen van contacten met nieuwe klanten. Daarnaast dient hij/zij invulling te geven aan het opzetten van een Projectteam op het

gebied van Elektro-, en Automatiseringstechniek binnen Domatrac.

Opleiding/kennis:
HBO elektrotechniek en/of Industriële automatisering, of gelijkwaardig

Kennis en ervaring op het gebied van Project management

In bezit van VOL-VCA certificaat of bereid deze te behalen

Is bekend met Microsoft Office pakketten en kan werken met MS project

Kennis van robotica/mechatronica is een pré

Kennis/ervaring op het gebied van machine- en werktuigbouw is een pré

Kennis/ervaring op het gebied van Papier- en kartonproductie is een pré

Project engineer Werktuigbouw
Inhoud:
Voor het aanvullen van ons Projectteam op het gebied van de machine- en werktuigbouw zijn wij op zoek naar een veelzijdige

Projectengineer. Zijn/haar taak wordt het 3D ontwerpen en uitwerken van technische oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Opleiding/kennis:

HBO Werktuigbouwkunde, of gelijkwaardig

Kennis en ervaring met Autodesk Inventor

In bezit van VOL-VCA certificaat of bereid deze te behalen

Is bekend met Microsoft Office pakketten en kan werken met MS project

Kennis en ervaring op het gebied van het toepassen van CE richtlijnen is een pré

Kennis van elektro-, en automatiseringstechniek is een pré

Kennis en ervaring met het werken met Pointclouds, Recap en Navisworks is een pré

Kennis/ervaring op het gebied van Papier- en kartonproductie is een pré

Specialist 3D Scannen en Meettechniek
Inhoud:
Voor het verder vormgeven van onze nieuwste dienst 3D scannen, zijn wij op zoek naar een enthousiaste werktuigbouwer met

interesse in 3D techniek. Zijn/haar taak is in de basis het verzorgen van 3D scans en het verwerken van de 3D scans voor ons

engineering team en/of onze opdrachtgevers. Daarnaast zal hij/zij invulling gaan geven aan de verdere ontwikkeling van toegepaste

3D technieken in de vorm van b.v. kwaliteitscontrole, reverse engineering, 3D scannen met een drone, toepassen virtual reality,

koppeling met uitlijnwerkzaamheden en 3D printen. Ook het leggen van contacten met nieuwe klanten behoort tot de

werkzaamheden.

Ultiem doel is het realiseren van een 3D experience center.

Opleiding/kennis:
MBO/HBO Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig

Kennis en ervaring met Autodesk Inventor

Kennis en ervaring met inmeten en/of uitlijnwerkzaamheden (b.v. met Total station)

In bezit van VOL-VCA certificaat of bereid deze te behalen

Is bekend met Microsoft Office pakketten en kan werken met MS project

Hoge mate van interesse in 3D technieken is must

Kennis en ervaring met het werken met Pointclouds, Recap en Navisworks is een pré

Wij zoeken innovatieve medewerkers met gevoel voor verantwoordelijkheid, die denken in oplossingen en de dialoog

gebruiken voor een goede samenwerking. Wij bieden naast goede arbeidsvoorwaarden een moderne, innovatieve en

afwisselende werkomgeving met maximale ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en goede arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse in één van de bovenstaande functies, neem dan voor meer informatie of het maken van een afspraak voor

een kennismakingsgesprek met Gerjan Dolman via de mail gdolman@domatrac.nl of via de telefoon: 055-5347330


