
 

 DT Dijkstra groeit! Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

                                  PROJECT ENGINEER (MBO/HBO)
               agritechniek – ontwikkelmogelijkheden – 3D

Functieomschrijving
Vanaf het moment dat de opdracht binnen is, participeer je in het projectteam bij het uitwerken en 
realiseren van het project. 

Je komt met ideeën en voorstellen om de kwaliteit en de presentatie van de oplossing verder te  
professionaliseren. Als bedrijf streven we daarbij naar continue innovatie in denken en doen. 
Bij het uitwerken van de ontwerpen in productietekeningen zie je het als uitdaging de functionele 
eigenschappen van het ontwerp te optimaliseren en de productiekosten te minimaliseren. Je volgt 
je ontwerpen tijdens de productie en vertaalt de feedback van collega’s naar productverbeteringen.

Binnen onze organisatie zijn er veel groeimogelijkheden. Wij helpen je dan ook graag om je talenten 
en vaardigheden optimaal te ontwikkelen. 

Dit heb jij te bieden:
Je hebt HBO werk- en denkniveau en hebt ervaring met het werken met 3D-tekenpakketten en 
PDM-systemen. Daarnaast heb je aantoonbare ervaring met machines in de agritechnieksector. 

Je bent technisch geïnteresseerd, je kunt goed overzicht houden en je eigen tijdsplanning bewaken. 
Je werkt nauwkeurig en staat open voor feedback. Je vindt het leuk om intensief met collega’s samen 
te werken en kunt ook goed zelfstandig werken. Verder ben je communicatief vaardig en in staat om 
zowel intern als extern op een prettige en samenwerkingsgerichte wijze doelen te behalen. 

Dit bieden wij:
• Een zelfstandige en gevarieerde functie in een internationale werkomgeving
• Veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit
• Een prettige, informele werkomgeving
• Een bij de functie passend salaris.

Iets voor jou? Stuur ons dan je CV en motivatiebrief via info@dtdijkstra.nl.   
We horen graag van je!

Over ons
 
DT Dijkstra is al ruim 90 jaar een begrip in de voedselverwerkende industrie en de 
agrarische sector. Klanten zijn onder meer grote industriële productiebedrijven en 
akkerbouwbedrijven in binnen- en buitenland. In eigen beheer worden machines  
ontwikkeld en geproduceerd, waarna ze ingezet worden voor het verwerken van  
bol- en knolgewassen. Ontwerp en vervaardiging van was-, sorteer-, transport- en 
bunkerinstallaties vinden plaats binnen het eigen bedrijf. 

Onze bedrijfscultuur is het beste te omschrijven met de volgende woorden: betrouw-
baar, professioneel, enthousiast, klantgericht, innovatief en “de beste willen zijn”.

VACATURE
Project Engineer


