Vacature
Argos Engineering is sinds de oprichting in 2006 actief als engineering- en projectbureau in de maritieme sector.
Inmiddels heeft Argos een trackrecord opgebouwd met prestigieuze jachtbouw projecten en koopvaardijschepen in
de range van 16 tot 100+ meter.
Vanuit onze centrale vestiging in Groningen werken we – met een 100% hands on mentaliteit - projecten uit voor
verschillende scheepswerven, toeleveranciers en andere opdrachtgevers uit de maritieme sector.
In 2013 is het zusterbedrijf Nauplius Workboats B.V. opgericht voor complete bouw of aanpassing van kleinere
werkboten zoals crew tenders, pilot tenders en survey schepen voor hydrografisch onderzoek. Nauplius Workboats
is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve botenbouwer die praktische oplossingen en creativiteit samenbrengt in
een snelgroeiende order portfolio.
De ervaring en knowhow van Argos Engineering wordt aangewend voor de succesvolle realisatie van Nauplius
Workboats projecten. Vrijwel alles van ontwerp, stabiliteit en nesting tot de engineering van details en klein-ijzerwerk
wordt uitgevoerd door onze eigen engineers.

Wij zoeken per direct⋯

EEN PIPING ENGINEER (FULL TIME)
Functieomschrijving

Als Piping engineer – Tekenaar – Constructeur ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en tekenen van de meest
uiteenlopende piping arrangements. Daarnaast werk je nauw samen met het projectteam zodat een productie
gereed product, op specificatie, binnen gestelde tijd én budget wordt opgeleverd.

Wij bieden een functie waarin je zorgdraagt voor
•
•
•
•
•
•

Tekenen van leidingwerk en/of schema’s met o.a. Cadmatic Outfitting/ Solid Works en Autocad,
Opstellen van stuklijsten en specificaties (MS-office),
Maken van berekeningen op het gebied van piping.
Controle van eigen en andermans tekeningen,
Documentatie en opslag van projectgegevens,
Overige ondersteunende werkzaamheden.

Wij vragen
•
•
•
•

MTS diploma Werktuigbouwkunde met minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
Enige productie ervaring met leidingsystemen is een pré.
Heldere en duidelijke manier van communiceren.
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal is belangrijk.

Locatie

Groningen stad, Aarhusweg 2-9, 9723 JJ, Groningen.

Contactgevens

Heb jij vragen over deze functie of de organisatie, neem dan contact op met Gerrit Knol via 050-577 00 64. Heb je
interesse in bovenstaande functie mail je CV en korte motivatie naar info@argos-engineering.

