Mechanical Engineer
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Klinkt de theathertechnische branche jou interessant in de oren? Lees dan snel
verder voor deze unieke kans!
Wij zijn Dutch Theatre Systems & Services (kortweg: DTS²) en zijn specialist op het gebied van het ontwerpen en plaatsen van
geautomatiseerde theaterhijs- en hefinstallaties. Hierbij kun je denken aan liersystemen, orkestbakheffers en
computerbesturingen, maar ook staalconstructies, loopbruggen, belichtingsbruggen, rollenzolders, zaalkoven e.d. De
installaties die wij plaatsen zijn voorzien van high-end besturingscomputers en voldoen aan hoge veiligheidseisen. Ons
werkveld strekt zich uit tot West-Europa. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website, www.dts-2.com.
DTS² maakt deel uit van de VRI Tech Group.

Wij zijn op zoek naar een mechanical engineer! In deze functie neem jij binnen het projectbureau het realiseren van het
algemeen ontwerp en de productie- en werktekeningen voor je rekening. Deze ontwerpen dienen te voldoen aan relevante
wetgeving en normeringen, en moeten aansluiten bij de inhoud van de opdracht en/of offerte. Om dit te realiseren maak je
gebruik van AutoCAD 2D en Inventor 3D. Naast het ontwerp draag je zorg voor de documentatie van je werk, waaronder het
maken van technische handleidingen en revisie-dossiers. De overdracht van zowel het uitgewerkte ontwerp, als de
productie- en montagevolgorde naar afdeling uitvoering is een belangrijke verantwoordelijkheid van deze functie. Kortom,
een breed takenpakket! Je rapporteert aan de Technical Manager.

Over jou
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste engineer die het leuk vindt om projectmatig te werken aan theathertechnische
installaties. Herken jij jezelf in onderstaande punten? Dan is deze vacature zeker geschikt voor jou.
• Je werkt op HBO niveau en hebt bijvoorbeeld een opleiding genoten richting WTB
• Je vindt het leuk om CAD-tekeningen te maken, te construeren en te rekenen. Je hebt daarbij gevoel voor design en
ontwerp.
• De technieken waar je zoal mee te maken krijgt zijn: hijs- en heftechniek, (staal)constructies, aandrijftechniek en
mechatronica.
• Je ziet er uitdaging in om zelfstandig technische bestekken en bijkomende technische informatie door te werken en
dit om te zetten in een compleet werkend ontwerp en daarvan de productietekeningen te maken;
• Je bent creatief, inventief, oplossingsgericht, kwaliteits- en kostenbewust en je beseft de noodzaak van het werken
volgens een kwaliteitssysteem;
• Je bent woonachtig in een straal van max. 45 minuten van de stad Groningen of bereid te verhuizen.
Waarom DTS²?
✓ Wij bieden de mogelijkheid om te werken in een nichemarkt aan tot de verbeelding sprekende producten voor de
theaterwereld, zoals lieren en hefsystemen
✓ Geen standaardproducten waardoor er veel ruimte is voor eigen creativiteit en inbreng. Bij DTS² worden je ideeën
en voorstellen serieus genomen!
✓ Veel afwisseling in de gewenste ontwerpen
✓ Een fulltime dienstverband met een passend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden (cao klein metaal).
Parttime is ook bespreekbaar.
Kortom, ben jij op zoek naar een afwisselende baan, met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid?
Solliciteer dan direct!
Je motivatiebrief en CV kun je mailen naar Jeanet van der Veen, via j.vd.veen@vritechgroup.nl. Mocht je nog vragen hebben
over deze functie dan kun je contact opnemen met de Technical Manager, Robert Stelwagen, via 050 - 3168260.
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