De Beco Group is in Nederland en internationaal actief met de volgende
productgroepen:
• Transport: agro- en grondverzetkipwagens
• Attachments: uitrusting voor graafmachines en wielladers
• Graafmachine-modificaties: longfronts, sloopgieken en onderwagens
• Grijperequipment: overslag- en dredging grijpers
• Special Constructions: makelaars, gangways  
• Buiscar: haven- en industrie trailers.
• Nieuw! Beco wegtrailers!
Wij zoeken nieuwe collega’s voor de volgende functies:

Constructeur/Engineer WTB
Je functie:
Het met behulp van Inventor, Femap en ERP (Isah) construeren, tekenen en
werkvoorbereiden van Beco Graafmachine-modificaties en Attachments.
Jouw profiel:
Je hebt bij voorkeur een afgeronde HTS/MTS-wtb opleiding. Je hebt ervaring met
3D CAD software, bij voorkeur Autodesk Inventor en Isah ERP en ca. 3 jaar relevante
werkervaring in een soortgelijke functie en branche. Je bent in staat op zelfstandige
basis je de productkennis eigen te maken en je bent positief, zelfstandig, ondernemend, pro-actief, professioneel en flexibel. Je hebt uitstekende mondelinge en
schriftelijke communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal en beheersing
van de Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Duitse taal is een pré.

Magazijn/logistiek medewerkers
Je functie:
Het registreren en distribueren van ontvangen goederen. Het verzamelen van
onderdelen orders en het verzendklaar maken, registreren en verzenden van deze
orders. Het verzamelen van onderdelen e.d. voor interne montage opdrachten.
Jouw profiel:
Je hebt een opleiding op VMBO/LTS niveau, eventueel aangevuld met logistieke
cursussen. Je hebt ervaring in een soortgelijke functie en je bent in het bezit van een
heftruck diploma. Je kunt goed omgaan met de computer (MS Office) en je beschikt
over technisch inzicht.
Wij bieden:
De kans om uitgebreide kennis en ervaring op te doen in onze organisatie, een goed
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo neem je deel aan onze
pensioenregeling en worden je reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed.
Sollicitatie
Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan willen wij je graag leren kennen! Stuur ons
een mailtje, samen met je cv, waarom jij bij ons past, 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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