Are you our new

….?

Structural Engineer
De functie van Structural Engineer bij Eager.one
Je bent verantwoordelijk voor het maken van berekeningen en het ontwerpen van complexe en zware
constructies. De nadruk ligt hierbij op het vertalen van klantwensen en problemen naar technisch
hoogwaardige oplossingen.
Jouw werkzaamheden bestaan uit:

het maken van berekeningen (hand, Femap of SolidEdge Simulations)

ontwerpen van nieuwe concepten

het analyseren en modeleren van ontwerpen;

het functioneel coachen van trainees.
Profiel
Om in deze functie succesvol te zijn, denken wij dat je de volgende kwalificaties dient te bezitten:

Een opleiding HBO/WO Werktuigbouw

5-10 jaar relevante werkervaring op het gebied van rekenen en construeren

FEM-specialist

Analytisch, initiatiefrijk, proactief, kritisch en nauwkeurig

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal
Functiekenmerken

32-40 uur. Vast contract na 1 jaar mogelijk.

Grote variatie in projecten, geen project is hetzelfde!

Veel kansen om jouw carrière vorm te geven.

Onderdeel zijn van een informeel, jong en enthousiast team.

Focus op groei en ontwikkeling.
Wie zijn wij?
Wij zijn een ingenieurs en adviesbureau met een internationale reputatie op het gebied van zware
werktuigbouw, mobiele kranen, funderingsequipment, hijsen en transport. Een hands-on team van
specialisten realiseert wereldwijd ontwerp- en adviesprojecten middels klantgerichte oplossingen. Naast
deze activiteiten voert Eager.one ook complete design & build projecten uit, waarbij de door ons ontworpen
constructies zoals een Pile Gripper, hijsbalken enz. worden gebouwd, getest en gecertificeerd. Daarnaast
assisteren wij opdrachtgevers bij complexe hijsoperaties en werken als supervisor tijdens uitvoering op
locatie.
Werken bij Eager.one
Je komt bij een ambitieus bedrijf waar startende en ervaren collega’s goed en informeel samenwerken. Je
vervult een belangrijke en zelfstandige functie waar wij een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden
tegenoverstellen. Onze ambitie biedt jou kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling!
Ga jij het met ons MeeMaken?
Stuur dan je CV met motivatie naar a.koppers@eager.one of bel met Ans Koppers (HR) tel. 06-33142615 voor
meer informatie.
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