
Bedrijfsprofiel:

We zijn een klein innoverend handelsbedrijf gespecialiseerd in de wereldwijde verkoop van
accessoires t.b.v. (industriële) hoge druk, ultra-hoge druk en rioolreiniging.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een;

Tekenaar Wtb Inventor / Website beheerder
Functieomschrijving :

- Het ontwerpen en uitwerken van reeds bestaande en nieuw te maken nozzles –
adapters e.d. (fijnmechanica) ;

- Het opstellen van offertetekeningen voor de klant – leverancier – onze website tot en
met detail – en productietekeningen;

- Beheer van tekenbestand;
- Opstellen en onderhouden van technische documentatie en productinformatie ook

gekoppeld aan onze website;
- Onze website beheren (wijzigingen – toevoegingen verwerken, productfoto’s maken

en uitsnijden);
- Bijspringen binnendienst indien nodig voor het verwerken van orders en andere hand

– en span diensten.

Wij vragen :

 MBO opleiding richting werktuigbouwkunde.
 Ervaring in een vergelijkbare functie (tekenaar) is een pre.
 Flexibele instelling, initiatiefrijk, creatief, nauwkeurig en snel kunnen werken.
 Gedegen kennis van Inventor of een ander 3D pakket.
 Het vermogen om zelfstandig uiteenlopende onderdelen te construeren en uit te

detailleren;
 Goede communicatieve vaardigheden, proactief en accuraat;
 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, basis kennis van de Duitse taal.

Geboden wordt :

 Een zelfstandige- en veelzijdige functie.
 Mooie ruime werkomgeving.
 Een goed salaris afhankelijk van ervaring en achtergrond.

Informatie en solliciteren

Vragen over deze functie, neem contact op met Salomon de Snaijer, 06-100 120 32
Wil je solliciteren naar deze functie, stuur dan een brief met cv aan : salomon@sjpbv.com
Voor meer informatie kijk op : www.sjpbv.com

Salomon Jetting Parts B.V.
Industriestraat 17
3291 CC Strijen
(Hoeksche Waard)

Acquisitie naar aanleiding van deze personeelsadvertentie wordt niet op prijs gesteld

Bedrijfsprofiel:

We zijn een klein innoverend handelsbedrijf gespecialiseerd in de wereldwijde verkoop 
van accessoires t.b.v. (industriële) hoge druk, ultra-hoge druk en rioolreiniging.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een;

TEKENAAR WTB INVENTOR / WEBSITE BEHEERDER
Functieomschrijving:

-    Het ontwerpen en uitwerken van reeds bestaande en nieuw te maken nozzles,  
adapters e.d. (fijnmechanica);

-    Het opstellen van offertetekeningen voor de klant, leverancier, onze website tot  
en met detail- en productietekeningen;

-    Beheer van tekenbestand;
-    Opstellen en onderhouden van technische documentatie en productinformatie 

ook gekoppeld aan onze website;
-    Onze website beheren (wijzigingen, toevoegingen verwerken, productfoto’s  

maken en uitsnijden);
-    Bijspringen binnendienst indien nodig voor het verwerken van orders en andere 

hand- en spandiensten.

Wij vragen:

•   MBO opleiding richting werktuigbouwkunde.
•   Ervaring in een vergelijkbare functie (tekenaar) is een pre.
•   Flexibele instelling, initiatiefrijk, creatief, nauwkeurig en snel kunnen werken.
•   Gedegen kennis van Inventor of een ander 3D pakket.
•   Het vermogen om zelfstandig uiteenlopende onderdelen te construeren en uit  

te detailleren.
•   Goede communicatieve vaardigheden, proactief en accuraat.
•   Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, basis kennis van de Duitse taal.

Geboden wordt:

•   Een zelfstandige en veelzijdige functie.
•   Mooie ruime werkomgeving.
•   Een goed salaris afhankelijk van ervaring en achtergrond.

Informatie en solliciteren

Vragen over deze functie, neem contact op met Salomon de Snaijer, 06-100 120 32. 
Wil je solliciteren naar deze functie, stuur dan een brief met cv aan: salomon@sjpbv.com 
Voor meer informatie kijk op: www.sjpbv.com

Salomon Jetting Parts B.V. 
Industriestraat 17, 3291 CC Strijen (Hoeksche Waard)

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