Technisch Tekenaar met kennis van SolidWorks
Locatie: Dordrecht – 32-38 uur per week
Voor onze Engineering afdeling in Nederland zijn wij op zoek naar een enthousiaste Technisch
Tekenaar. Als technisch tekenaar draag je bij aan het uitwerken en verbeteren van het productpakket
en het aanleveren van de productinformatie aan productie en IT. Badotherm gebruikt Solidworks als
3D teken systeem waarbij de tekeningen in een PDM systeem worden beheerd. Voor alle standaard
product tekeningen, zowel technisch als assemblage tekeningen, wordt gebruikt gemaakt van de
Driveworks applicatie. Op onze locatie in Dordrecht vindt de assemblage voor de regio Europa plaats.
Tevens vervult deze locatie een belangrijke rol als Research & Development centrum en heeft het een
ondersteunende rol naar onze buitenlandse productievestigingen.
Functieomschrijving
Als Technisch Tekenaar werk je mee aan:
• Het maken van 3D modellen en tekeningen van producten
• Het maken van 3D modellen en tekeningen van klant specifieke assemblages
• Het uitwerken en voorbereiden van data tbv onze databases mbt engineering informatie.
• Monitoren van de Driveworks output en eventuele correcties doorvoeren
• Het meebouwen aan nieuwe Driveworks product configuratoren
• Ontwikkelen en bijhouden van Engineering rules van onze producten.
Functie-eisen en ervaring
Je hebt minimaal een technische opleiding op MBO-niveau en hebt ervaring met het tekenpakket
SolidWorks of een vergelijkend tekenprogramma. Beheersing van basiskennis programmeren in VBA
of vergelijkbare programeer taal is gewenst om de projecten in Driveworks te bouwen en
onderhouden. Basiskennis van SQL is een pre. Je staat open voor persoonlijke ontwikkeling door het
volgen van cursussen en trainingen binnen je werkgebied. Naast een goede beheersing van het
Nederlands beheers je ook het Engels in woord en schrift. Je toont inzet, hebt een hands-on mentaliteit
en je hebt een flexibele instelling. Bij voorkeur ben je wonend in de regio Dordrecht.
Aanbod
Een interessante en leerzame baan, waarin een breed scala aan vaardigheden en 3D teken technieken
aan de orde komt. Je werkt in een klein specialistisch engineering team dat veel contact heeft met het
team van technisch tekenaars in de fabriek in Roemenië.
Over Badotherm
Badotherm is een fabrikant van hoogwaardige mechanische proces instrumentatie. Door haar
expertise, goede kwaliteit en service is het bedrijf de voorkeursleverancier voor een aantal leidende
transmitterfabrikanten in de wereld voor het samenbouwen van scheidingsmembranen met hun
instrumenten. Badotherm richt zich daarbij met name op de (petro-)chemische en de olie & gas
industrie. Wereldwijd werken er 175 medewerkers op 6 kantoren om de klanten overal te kunnen
ondersteunen onze oplossingen.
Contactgegevens
Interesse? Mail je motivatie en CV naar career@badotherm.com. Voor vragen mail je naar
info@badotherm.com. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.
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