
ONZE PRODUCTEN 
ZIJN GEMAAKT MET 
HART EN ZIEL
De kwaliteit van Kelvion en haar Goedhart® koelers staat niet alleen extern centraal, 
maar ook intern voor de medewerkers. Wij bieden uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, met een goede beloning conform cao Metalektro (Grootmetaal). Een 
schone en vriendelijke werkomgeving heeft constant de aandacht, evenals door collegialiteit 
geïnspireerd teamverband: samen werken aan een hoogwaardig product.

Voor onze vestiging te Sint Maartensdijk zijn wij in verband met 
vervanging op zoek naar

Tekenaar (M/V 40 uur)
Tekenaar/Constructeur (M/V 40 uur)
De afdeling Order processing / Drawing office bestaat op dit moment uit 17 Engineers. De functie 
biedt mogelijkheden om door te groeien naar Constructeur.

Functiebeschrijving
• Het construeren, modelleren en valideren van buitenstandaard en klant specifieke productuit-

voeringen binnen de vastgestelde interne Engineering standaarden
• Maken van ponsprogramma’s en interne of externe productie tekeningen
• Bestuderen, interpreteren en bespreken van de opdracht op functionaliteit en op technische 

en financiële haalbaarheid
• Adviseren en begeleiden van de verkoop bij offerte stadium en productie bij productie-       

problemen en afkeur

Kennis en vaardigheden
• Je hebt een afgeronde HBO WTB opleiding (t/c) of afgeronde MTS WTB opleiding.
• Je hebt ervaring met het werken op een Engineeringsafdeling, bij voorkeur in de machine-

bouw
• Je hebt kennis en affiniteit met plaatwerk
• Je hebt ervaring met Inventor en AutoCAD
• Je beheerst het Nederlands en Engels goed in woord en geschrift 
• Je bent bereid tot het volgen van cursussen en interne opleidingen Kelvion Refrigeration B.V.

Nijverheidsweg 6
4695 RC Sint Maartensdijk
Nederland
Tel: 0166 665 665
Fax: 0166 663 698
charlotte.de.smit@kelvion.com
www.kelvion.com

Kelvion Sint Maartensdijk is specialist in het ontwerpen en 
produceren van luchtkoelers voor de industriële koel- en 
vriestechniek. Het bedrijf maakt onderdeel uit van het 
internationale Kelvion GmbH concern, Duitsland. 

Met de door Kelvion in Sint Maartensdijk ontwikkelde 
productie processen worden op diverse productielocaties, 
waaronder in Nymburk (Praag – Tsjechië), een breed scala 
van industriële en semi-industriële toepassingen voor 
klanten over de gehele wereld geproduceerd. 
www.kelvion.com.

Als je meer informatie over de betreffende functie wilt en/of meer wilt weten over de 
verdere mogelijkheden binnen het bedrijf, dan kun je tijdens kantooruren contact opnemen 
met HR Manager Charlotte de Smit. 


