
VEKA Group is een dynamisch familiebedrijf dat in
haar 32-jarige bestaan is uitgegroeid tot een
internationaal opererende speler in de
scheepsbouwindustrie met diverse werven in
binnen- en buitenland.

Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de
ontwikkeling, bouw en verkoop van een breed scala
aan scheepstypen. In de afgelopen 30 jaar heeft
VEKA Group meer dan 1000 schepen gebouwd.

In samenwerking met de project manager zorg je voor het samenstellen van productie (technische) tekeningen 
voor met name de in- en afbouw van schepen. Deze bevatten alle details die als basis dienen voor het 
uiteindelijke productiepakket. Je draagt zorg voor dat alle benodigde materialen op tijd en volgens specificaties 
aangeleverd worden voor productie. Gedurende de bouw van een schip draag je zorg voor dat de materialen op 
het juiste moment op de juiste plek aanwezig zijn. Je bent verantwoordelijk voor het vervaardigen van 
materiaallijsten, tekeningen en je vraagt offertes aan. Tevens bewaak je de voortgang van de planning hiervan. 
Hierdoor werk je nauw samen met de afdeling inkoop en de voorman van de productie, je bent een belangrijke 
schakel hierin. 

▪ Uitwerken van technische tekeningen en het maken van schema’s
▪ Samenstellen van materiaallijsten en bestellijsten
▪ Aanvragen van offertes
▪ Onderhouden van contacten met toeleveranciers
▪ Het bewaken van de voortgang van offertetrajecten

Werkzaamheden:

▪ MBO werk en denkniveau en een relevante opleiding op het gebied van werktuigbouwkunde
▪ Recente werkervaring in een soortgelijke functie en branche is een vereiste
▪ Basis kennis van AutoCad (2D)
▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
▪ Basis kennis van Microsoft Office
▪ Gestructureerd en nauwkeurig

Profiel kandidaat I Functie-eisen:

▪ Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
▪ Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Metaal en Techniek
▪ 38 vakantiedagen
▪ Reiskostenvergoeding woon-, werkverkeer
▪ Contract voor 12 maanden met uitzicht op vast dienstverband

Arbeidsvoorwaarden:

Functie:

V A C A T U R E

Project engineer - M/V

Standplaats: Lemmer (Friesland)

40 u / week

Herken je jezelf in bovenstaand profiel of heb je vragen? We zien graag je vragen en/of cv met korte motivatie 
tegemoet! Je kunt dit sturen naar emailadres: hrm@vekagroup.com .

Informatie & sollicitatie:

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

mailto:hrm@vekagroup.com

