Werken bij Pharmafilter: werktuigbouwkundig tekenaar
Amsterdam, juli 2021
Pharmafilter BV, opgericht in 2008, is de ontwikkelaar en leverancier van een duurzaam, innovatief en integraal systeem
voor de afvalverwerking en zuivering van afvalwater in ziekenhuizen (www.pharmafilter.nl). Ons hoofdkantoor is gevestigd
in Amsterdam.
Vanwege een groeiende orderportefeuille zij wij op zoek naar werktuigbouwkundige tekenaars die ons team bij de
engineering van onze installaties en vermalers (zgn. Tonto’s) komen versterken. Pharmafilter heeft inmiddels 30 betrokken
en enthousiaste werknemers in dienst. Naast een groeiende Nederlandse portefeuille, bereiden wij ook een Europese
uitrol van het systeem voor. Pharmafilter won diverse prijzen, waaronder de European Environmental Press award,
Aquatech Innovation Award, De Vernufteling, een Herman Wijffels Innovatieprijs en de AGV Waterinnovatieprijs.
Als werktuigbouwkundig tekenaar bij Pharmafilter heb je een afgeronde opleiding werktuigbouwkunde, MBO+/ HBO
werk- en denkniveau, bij voorkeur enkele jaren ervaring als tekenaar en kennis van SolidWorks.
Je werkt samen met andere tekenaars, engineers, procestechnologen, constructeurs, en het uitvoeringsteam. Daarnaast
heb je regelmatig contact met verschillende partners in de maakindustrie.
Je ondersteunt de engineer(s) bij de (deel)ontwerpen van waterzuiveringen en Tonto’s en weet deze ontwerpen te
vertalen en uit te werken tot 2D en 3D technische en fabricagetekeningen.
Je bent in staat eenvoudige technische en sterkte-berekeningen uit te voeren en je kunt P&ID’s opstellen in Autocad.
Het selecteren van de juiste componenten en materialen, kwaliteit, maakbaarheid, veiligheid en wet- en regelgeving incl.
CE-normering zijn belangrijke aandachtspunten in je werkzaamheden. Af en toe reis je naar klantlocaties voor het inmeten
van componenten en onderdelen.
Opleiding, kennis en eigenschappen
•
•
•

Een afgeronde opleiding op MBO+ of HBO-niveau in de werktuigbouwkunde of gelijkwaardig
Ervaring als werktuigbouwkundig tekenaar is een pré
Ervaring met Solidworks en AutoCad

•
•
•

Kennis van industriële hardware en installaties
Gedegen kennis van veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving
Goede materiaalkennis

•

Kennis van organisatorische en administratieve processen.

•
•

Goede beheersing (woord en geschrift) van de Nederlandse taal, beheersing van de Engelse en/of Duitse taal
is een pré.
Stressbestendig, gestructureerd, accuraat, enthousiast, zowel zelfstandig als ook teamplayer,

•

oplossingsgericht, geen 9 tot 5 mentaliteit.
In bezit van rijbewijs B.

Wij bieden
•
•

De mogelijkheid deel uit te maken van een duurzame, innovatieve en snelgroeiende organisatie.
Een zelfstandige functie waarbij je alle ruimte krijgt om je persoonlijk te ontwikkelen en mee te groeien met de
organisatie.
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•
•

Werken in een jong team met betrokken en enthousiaste collega’s aan duurzame oplossingen voor
afvalverwerking en zuivering van afvalwater in ziekenhuizen.
Goede salariëring en secundaire voorwaarden (afhankelijk van leeftijd en ervaring).

Interesse
Heb je interesse mail dan jouw CV naar Joke Brandse, info@pharmafilter.nl
Pharmafilter B.V.
www.pharmafilter.nl
Gebouw IJDock
IJDok 31
1013 MM Amsterdam
Postbus 17176
1001 JD Amsterdam
T 020 420 33 92
Voor vragen of nadere informatie kan je contact opnemen met Erwin Koetse of Eduardo van den Berg, via bovenstaand
telefoonnummer.

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