
 

  MECHANICAL ENGINEER / CONSTRUCTEUR 
 

 

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

Smart Solutions & Engineering Boxmeer (SSEB) groeit en daarom zijn wij op zoek naar een Mechanical 

Engineer/Constructeur om ons team te versterken. Wij zoeken een ambitieuze collega die toe is aan de volgende 

stap in zijn of haar carrière. Je gaat werken aan het leveren van slimme oplossingen en daarmee de ontwikkeling 

van turn-key speciaal machines en modules! Ben jij die Engineer die een volledige machine ontwikkelt en verwerkt 

in een 3D ontwerp? Wij bieden jou die mogelijkheid, een mooie baan als Mechanical Engineer/Constructeur met 

veel technische vrijheid en creativiteit. 

 

Wat ga jij doen? 

 Je gaat werken aan turn-key speciaal machines en modules voor o.a. de luchtvaart, automotive, 

metaalverwerkende industrie, handling & packaging of de voedingsmiddelenindustrie; 

 In deze functie ben jij verantwoordelijk voor een project vanaf de concept 3D constructie tot en met de 

installatie en testen van de machines en modules; 

 Je past je kennis van constructieprincipes, componenten, materialen en bewerkingstechnologieën toe; 

 Als Mechanical Engineer/Constructeur krijg je bij SSEB alle ruimte om jouw vaardigheden verder te 

ontwikkelen, wij werken in multidisciplinaire teams; 

 Om jouw projecten succesvol af te ronden sta je in direct contact met leveranciers en de klant; 

 Je bent zodoende in staat om de wensen van je klant te vertalen naar technische constructies. 

 

Jouw profiel 

 Je hebt een MBO/HBO diploma Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; 

 Je beschikt over werkervaring in de machinebouw; 

 Bij voorkeur werkervaring met Siemens NX of CATIA CAD software; 

 Bij voorkeur ervaring met het programmeren van PLC; 

 Je denkt mee met de collega’s van engineering én de klant; 

 Je bent communicatief, je sociale vaardigheden zijn goed en je bent een prettige collega; 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een klein bedrijf met grote impact. Bij SSEB werken we met een leuk team dagelijks aan slimme 

oplossingen voor onze klanten. Wij zijn een flexibele en betrouwbare partner als het gaat om Process, Product en 

Tooling Engineering, waaronder Speciaal Machine- en Modulebouw. Werken bij SSEB betekent werken in een 

informele en open bedrijfscultuur bij een bedrijf met een sterk teamgevoel. Wij zijn daadkrachtig, denken in 

oplossingen en wij helpen elkaar graag. Dit merk je aan de manier waarop wij met elkaar omgaan en hoe wij met 

onze klanten omgaan.  

 

Wat bieden wij? 

 Grote afwisseling in je werkzaamheden en de verantwoordelijkheid naar eigen inzicht te werken; 

 Kennis maakt innoveren mogelijk, we vinden het héél belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen, er is volop de 

ruimte om een opleiding, training of een cursus te volgen; 

 Wij volgen de CAO Kleinmetaal en hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Vrijheid in het doen van je werk, jij bent de professional en zo zien wij jou en zo waarderen wij jou. 

 Wij bieden je een gezellige en informele werkomgeving. 

 

 

 

Heb jij interesse in deze baan? 

Biedt deze vacature van Mechanical Engineer/Constructeur de uitdagingen waar jij naar op zoek bent? Dan komen 

wij graag met jou in contact. Bij interesse of wanneer je gewoon meer wilt weten over deze functie, kun je contact 

opnemen met Maikel Berendsen (berendsen@sseb.eu). 


