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Project Engineer Werktuigbouwkunde 

Sneek (parttime / fulltime) 

 

Functieprofiel 

Als Project Engineer bij Idee Techniek Engineering in Sneek ben jij 

verantwoordelijk voor het werktuigbouwkundig ontwerpen van installaties. In deze 

functie zorg je ervoor dat de ontwerpen voldoen aan klantwensen, technische eisen, 

kwaliteit & veiligheid. 

 

Beschik jij over de capaciteiten, drive en ambitie om ons engineeringsteam te 

versterken? Dan komen wij graag met jou in contact! 

 

Wij bieden 

• Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen inbreng en initiatieven. 

• Werken binnen een enthousiast en gedreven team in een informele sfeer. 

• Zowel fulltime (40 uur) alsook parttime mogelijkheden. 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. 

• Sneek als standplaats en mogelijkheid tot werkzaamheden op klantlocatie. 

 

Verantwoordelijkheden 

• Realiseren van het technische ontwerp voor constructies, machines en installaties. 

• Opstellen van 3D CAD-modellen in SolidWorks. 

• Selecteren van te gebruiken onderdelen, het opstellen van appendagelijsten, 2D CAD- 

productietekeningen, stuklijsten & benodigde documentatie t.b.v. handleidingen. 

• Projecten overdragen naar collega’s, de productie in een externe werkplaats en/of on-

site begeleiden. 

• Communiceren met diverse in- en externe disciplines, toeleveranciers en 

opdrachtgevers. 

 

Wij vragen 

• HBO Werktuigbouwkunde of een vergelijkbare opleiding en/of ervaring. 

• Enkele jaren recente ervaring in het werken met 3D CAD-programma’s zoals 

SolidWorks of Inventor. 

• Ervaring met 2D CAD-programma’s zoals Autocad, Draftsight. 

• Persoonlijkheid: hands-on, kritisch, accuraat, resultaatgericht, daadkrachtig & 

communicatief. 

 

Bedrijfsomschrijving 

Idee Techniek Engineering is een bedrijf waar de Friese nuchterheid en no-nonsense 

cultuur heerst en waar gezamenlijk de mouwen worden opgestroopt om de beste 

prestaties te leveren voor de klant. Idee Techniek Engineering levert ontwerpen voor 

technische installaties. Daarvoor ontwikkelen we maatwerkoplossingen en zetten 

voortdurend nieuwe technologie in. Idee Techniek heeft een jong technologisch sterk 

team en is veelal betrokken bij innovatietrajecten van andere bedrijven. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.ideetechniek.nl 

 

Geïnteresseerd? 

Wij ontdekken graag wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Inlichtingen kunnen 

telefonisch ingewonnen worden bij Niels Wester via 06–20945955. 

Je schriftelijke sollicitatie kan naar nielswester@ideetechniek.nl gestuurd worden, ter 

attentie van Niels Wester. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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