De Beco Groep is in Nederland en internationaal actief met de
volgende productgroepen: • Transport: agro- en grondverzetkipwagens
• Attachments: uitrusting voor graafmachines en wielladers
• Kraanmodificaties: longfronts, sloopgieken, onderwagens e.d.
• Grijperequipment: overslag- en dredging grijpers
• Special Constructions: makelaars, gangways e.d.
• Buiscar: haven- en industrie trailers
• Nieuw! Beco wegtrailers
Het Beco team heeft een no-nonsense cultuur en is klantgericht. Wij zien onze
producten graag aan het werk bij: het oogsten van landbouwgewassen, het
uitvoeren van grondverzet- en dredgeprojecten, transport van containers of general
cargo in haven/industrie en op de weg.

Constructeur / Engineer wtb
Je functie:
Het met behulp van Inventor, Femap en ERP (Isah) construeren en engineren van
Beco producten.
Jouw profiel:
• Je hebt bij voorkeur een afgeronde HBO/HTS-wtb opleiding.
• Ervaring met 3D CAD software bij voorkeur Autodesk Inventor en Isah ERP.
• Min. 3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie en branche is een pré.
• Je bent in staat op zelfstandige basis zich productkennis eigen te maken.
• Je bent positief, zelfstandig, ondernemend, pro-actief, professioneel en flexibel.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in de
Nederlandse taal en beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een
pré.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie, een passende salariëring, goede arbeidsvoorwaarden en
een prettig werkklimaat in een team van gemotiveerde collega’s.
Bent u geïnteresseerd?
Herkent u zich in bovenstaand profiel? Dan willen wij u graag leren kennen! Stuur
ons een mailtje, samen met uw cv, waarom u bij ons past, dan nemen we contact
met u op. Meer informatie nodig? Bel dan met Lyda de Groot,
+31 (0)347 323178. Schoolverlaters of mensen die voor deze functie opgeleid
willen worden kunnen ook reageren.
Meer informatie over de Beco Group en onze vacatures kunt u vinden op: www.
beco-group.com.
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