JKB Transporttechniek bv uit Budel is een snelgroeiende en creatieve onderneming op het gebied van
reparatie en machinebouw van in- en extern transportmaterieel. Met eigen engineering en productie
van (klantgerichte) machines voor de hantering van bouwmaterialen, voorziet JKB haar klanten in
specifieke transportoplossingen.
Vanuit haar nevenvestiging in Nieuwegein heeft JKB het dealerschap van Kennis en HMF
autolaadkranen, KWB opleggers en Hyva Lift containersystemen en kippers.
Vanuit beide vestigingen worden tevens onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan
deze machines. Veel onderdelen hiervoor worden in eigen huis vervaardigd.
Binnen JKB werken we met een gedreven en ambitieus team.
Op dit moment is er uitbreiding nodig in ons team te Budel en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v)
om ons per direct te komen versterken als:

CAD tekenaar - werkvoorbereider (m/v)
Functieomschrijving:
Als CAD tekenaar – werkvoorbereider bij JKB, ben je bezig met het uitwerken van 3D
tekeningen/ontwerpen en vertaald deze naar werktekeningen voor onze productieomgeving (zagensnijden-verspanen-lassen-monteren). Materialen worden ingevoerd in ons ERP systeem (MKG) en
verder verwerkt. Je houdt je ook bezig met het schrijven van bijhorende handleidingen en
onderdelenboeken horende bij deze ontworpen machines.
Je maakt deel uit van een team met enthousiaste collega’s in engineering en onder supervisie van het
afdelingshoofd zorg je dat zaken tijdig gerealiseerd worden. Je werkt hierbij tevens nauw samen met
de afdelingen verkoop, inkoop, productie en montage.
Profiel:
- Afgeronde technische opleiding (werktuigbouwkunde) op MBO/HBO niveau.
- Ervaring met 3D CAD pakket, (Kennis van Solidworks is een pré) .
- Je houdt van aanpakken.
- Je bent praktijk gericht.
- Geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit.
- Kennis van ERP programma’s (Kennis MKG is een pré)
- Enthousiaste, zelfstandige en inventieve werkhouding.
- Goed in teamverband kunnen werken.
- Kom je uit de regio, dan geniet je de voorkeur.
Wij bieden:
- Een zelfstandige en uitdagende functie.
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ( CAO )
Spreekt bovenstaande je aan? Graag dan je sollicitatie te richten aan:
JKB Transporttechniek bv
t.a.v. Dhr. Ard Vlassak
Fabrieksstraat 106a
6021 RE, Budel (NL)
Tel: +31 (0)495 – 492573
www.jkb-handling.com
ard@jkb-handling.com

