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ShibataFenderTeam is een internationale producent van o.m. fender systemen, met haar hoofdvestiging in Duitsland. Behalve 
regionale kantoren in de VS, Frankrijk, Spanje, Nederland en Azië, beschikken we tevens over een groot netwerk van agenten 
in zes continenten. Wij zijn gespecialiseerd in custom-made fender systemen voor havens en sluizen, ter beschermingen van 
schepen, infrastructuur en mensen. Met onze eigen productiefaciliteiten én een in-house engineering team, ligt onze focus 
op kwaliteit en maatwerk tegen een competitieve prijs. Met een uitgebreid productgamma, zijn wij één van de topspelers 
binnen onze industrie. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een betrouwbare reputatie opgebouwd en zien onze klanten 
ons dan ook als hun partner binnen de internationale waterbouw. 

JUNIOR TEKENAAR 

FUNCTIE OMSCHRIJVING
Voor ons kantoor in Nederland (in Eersel) zijn wij op zoek naar een Junior Tekenaar. Als Junior Tekenaar werk je zowel 
zelfstandig, als onder de leiding van een ervaren tekenaar/constructeur. Je bent verantwoordelijk voor onder meer:

 Het vervaardigen van samenstellingstekeningen van fenders en anders speciale constructies 
 Het controleren van technische tekeningen
 Tot in detail tekenen van een compleet project
 Archiveren en bijhouden van een tekeningenbibliotheek
 Het onderhouden van contacten binnen het internationale ontwerpteam, alsmede onze klanten

FUNCTIE EISEN
Je vindt het leuk om aan internationale projecten te werken. Daarnaast vragen wij in ieder geval het volgende:

 Een afgeronde MBO/HBO opleiding richting werktuigbouwkunde, civiele techniek of bouwkunde
 Ervaring met 3D CAD programma’s, bij voorkeur Solid Edge, Solid Works of Inventor;
 Ervaring met Microsoft Offi  ce
 Vaardig in Nederlands en/of Engels
 Verder ben je communicatief vaardig, ambitieus, toon je initiatief en heb je een hands-on mentaliteit

ARBEIDSVOORWAARDEN / AANBOD
Wat kunnen wij jou bieden?

 Goede arbeidsvoorwaarden
 Werken in een internationale omgeving vanuit standplaats Eersel
 Mogelijkheden om jezelf op technisch vlak door te ontwikkelen
 Trainingen en opleidingen
 Groeimogelijkheden binnen de organisatie a� ankelijk van jouw wensen
  Een gezellige, informele sfeer op de werkvloer in een innovatieve, 

internationale organisatie

SOLLICITEREN.
Stuur je sollicitatie naar Claudia Cohrt 
(HR Assistent):

c.cohrt@shibata-fender.team

ShibataFenderTeam AG
Claudia Cohrt 
Tarpen 40, Building 1b, 22419 Hamburg

(per direct)


