Vacature constructeur WTB
M/V (40 u p/w)
 Wie zijn wij?
Ergolift is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen, verkopen, adviseren en installeren van
gevelonderhoudsinstallaties.
Dagelijks wordt door een gedreven team gewerkt aan het leveren van oplossingen voor het bereikbaar
maken van glas- en geveldelen waarbij de producten van Ergolift zo optimaal mogelijk worden ingezet.
Alle activiteiten omtrent engineering, administratie en planning worden aangestuurd vanuit het kantoor
in Staphorst. De montage, service en onderhoud van gevelinstallaties vindt plaats door heel
Nederland.
 Wat zoeken wij?
In verband met toenemende werkzaamheden en projecten is Ergolift op zoek naar een constructeur
WTB. Je maakt deel uit van het engineerteam dat verantwoordelijk is voor het uitwerken van de
projecten. De input komt vanuit offertegegevens en door de opdrachtgever verstrekte bouwkundige
gegevens als bestekken, tekeningen en / of modellen (Revit / IFC). Als constructeur ben je
verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering van de installaties en volg je de verdere uitwerking
door het team. Tijdens dit proces onderhoud je contacten met onder andere opdrachtgevers,
toeleveranciers en keurende instanties.









Profiel:
In bezit van diploma HBO Werktuigbouwkunde
Kennis van en ervaring met 3D CAD applicaties (bijvoorkeur Creo Elements Direct Modelling)
Kennis van en ervaring met het opstellen van een constructie dossier
Bekend met EG Machinerichtlijn
Mondeling en schriftelijk vaardig
Affiniteit met bouwkunde
Teamspeler

 Wat biedt Ergolift:
Een uitdagende functie binnen een dynamisch bedrijf, waarbij professionaliteit en een prettige
werksfeer voorop staan.
Door de verscheidenheid in installaties van Ergolift is het werk in technisch opzicht veelzijdig.
De komende jaren staan in het teken van technische ontwikkelingen, waarbij veel ruimte is voor eigen
inbreng en initiatief.
Meer informatie over de vacature en het bedrijf Ergolift vind je op: www.ergolift.nl
 Overig:
Voor meer informatie omtrent de functie kun je contact opnemen met Titus Buiting (hoofd engineering)
op tel: 06 – 51 83 88 67.
 Interesse?
Ben jij de allround constructeur waar wij naar op zoek zijn? Stuur dan je CV met een korte uitleg naar:
info@ergolift.nl t.a.v. personeelszaken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

