
 De Beco Group is in Nederland en internationaal actief met volgende  
 productgroepen: • Transport: agro- en grondverzetkipwagens 
 • Attachments: uitrusting voor graafmachines en wielladers 
 • Graafmachinemodificaties: longfronts, sloopgieken en onderwagens 
 • Grijperequipment: overslag- en dredging grijpers • Special Constructi- 
 ons: makelaars, gangways  • Buiscar: haven- en industrie trailers

      Wij zoeken voor de productgroep Graafmachinemodificaties:

Project Engineer
De functie:
Als project engineer ben je de technische spil van projecten. Je verzorgt de 
pre-engineering inclusief de voorcalculaties t.b.v. het maken van offertes. De 
monitoring van de projecten m.b.t. de voortgang en budget horen ook bij je taak. 
Daarvoor onderhoud je contact met de klant inzake de voortgang en planning van 
het project en werk je nauw samen met de diverse afdelingen binnen ons bedrijf. 
Bij de afwikkeling van een project horen o.a. het controleren van de productie uren 
en kosten en de berekening van de meerwerk kosten. Je bent een collega die zo-
wel in teamverband als zelfstandig de gevraagde werkzaamheden kan uitvoeren.

Ben jij degene die wij zoeken?
• Je hebt een technische opleiding, bijv. HTS/HBO Werktuigbouwkunde
• Je hebt ervaring met 3D CAD software, bij voorkeur Inventor
• Je hebt relevante ervaring met een ERP systeem, bijv. ISAH
• Je hebt 5 - 10 jaar relevante werkervaring
• Kennis van de branche is een pré
• Je bent in staat om zelfstandig te werken en productkennis eigen te maken
• Je bent positief, ondernemend, pro-actief, professioneel en flexibel
• Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve 
   vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré

Wij bieden:
Een fulltime functie, werkend onder de CAO van metaal en techniek. Een passend 
salaris, afgestemd op jouw ervaring, goede arbeidsvoorwaarden en een prettig 
werkklimaat in een team van gemotiveerde collega’s.

Ben je geïnteresseerd?
Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan willen wij je graag leren kennen! Stuur 
ons een mailtje, samen met je cv, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je 
op. Heb je vragen? Bel dan met Lyda de Groot, +31 (0)347 323100. 
Meer informatie over de Beco Group en onze vacatures kun je vinden op: 
www.beco-group.com. 
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