
 

 

Lever tijdig als accurate Tekenaar / constructeur 
 

MBO+/HBO – 32 tot 40uur – accuraat – creatief 
 
Wij zijn Heves engineering en zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van producten en 
processen en dan met name in de voedsel- en procesindustrie in binnen- en buitenland. 
Hiervoor maken wij onder meer gebruik van SolidWorks, Inventor en AutoCAD, kijkend naar 
wat de klant nodig heeft.  
Wanneer je onderdeel wordt van ons creatieve en communicatief vaardige team, zien we 
graag dat jij al je kennis en creativiteit inzet om samen met onze klanten tot de optimale 
oplossing te komen. 

 
Wat ga je doen namens Heves 
Je dag begint uiteraard met koffie. Dat kan bij ons op kantoor zijn, maar ook bij je klant. 
Wanneer je naar je bureau gaat, ben je in je hoofd al bezig om de puntjes op de i te zetten 
van de tekening die je gister af had gemaakt. Je gaat er nog één keer overheen om te kijken 
of echt alle details kloppen. Want kwaliteit leveren is jouw tweede natuur. Daarna heb je een 
teamoverleg met de engineer en projectleider over de tijdsplanning van een project waarbij 
een achterstand dreigt. Samen bedenken jullie klantgerichte oplossingen om het project op 
schema te houden. Al bellend loop je terug naar je werkplek waar je documentatie en 
detailtekeningen van je laatste project opzoekt om deze tijdens de komende vergadering te 
presenteren.  
’s Middags pak je een half uurtje voor het organiseren van jullie teamuitje later deze maand. 
Even je hoofd leeg maken voordat je aan een compleet nieuwe tekening begint in 
SolidWorks. De ideeën gaan al door je hoofd om de door de klant aangeleverde uitdaging 
aan te gaan. ’s Avonds ga je met een voldaan gevoel naar huis omdat je ook vandaag weer 
hebt geholpen verschillende klanten te ontzorgen door jouw kwaliteit en creativiteit. 
 
Wat neem je mee naar Heves 

- Een HBO opleiding werktuigbouwkunde of soortgelijk; 
- Je intrinsieke klantgerichtheid; 
- Je creativiteit; 
- Je oplossingsgerichtheid; 
- Een teamgerichte mindset; 
- Je ondernemersgeest; 
- Ervaring met SolidWorks of Inventor; 
- Je spreekt naast Nederlands ook een prima woordje Engels en wellicht zelfs Duits; 
- Ontwikkelbereidheid op het gebied van resultaatgericht werken en doelgericht 

plannen; 
- Flink wat energie om al je nieuwe inzichten en werkwijzen eigen te maken; 
- Flexibliteit in werklocatie. Het kan zijn dat je opdracht fulltime bij de klant op locatie is. 

 
Wat kun je van Heves verwachten 

- Betrokken collega’s waarbij persoonlijk contact belangrijk is; 
- Volledige inzet en betrokkenheid; 
- €2100,- tot €3000,- bruto per maand bij een 40 uur contract; 
- Uitdagende projecten; 
- Korte lijnen; 
- Ruimte voor eigen inbreng. 

 
Ik ben de nieuwe tekenaar/constructeur 
Stuur je motiverende brief en CV naar info@heves-engineering.nl en wellicht spreken wij elkaar 
tijdens een goede bak koffie over jouw en onze kwaliteiten en wensen. We zien uit naar je reactie 
waarin jij aangeeft waarom je bij Heves de volgende stap wilt zetten. 
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