GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen

De Staalbouw bedrijven van GS Staalwerken Groep is al jaren een

een aantal grotere en kleinere staalconstructiebedrijven. De

betrouwbare partner voor veel gerenommeerde projectontwikkelaars.

uitzonderlijke samenwerking tussen de onderlinge bedrijven
garandeert een zeer scherpe levertijd. Bovendien kent elk bedrijf zijn

In heel Europa worden toonaagevende staalbouwprojecten

specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit gewaarborgd is.

gerealiseerd, gericht op verschillende markten: utiliteitsbouw, stalen
trappen, infra en energy.

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en
pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.

Voor het hoofdkantoor in Helmond zijn wij op zoek naar een ervaren:

Constructeur
Taken / Verantwoordelijkheden

Functie-eisen:

• Coördineren en realiseren van constructieberekeningen voor offerteen productiedoeleinden t.b.v. projecten;

• Afgeronde HBO/WO opleiding WTB of gelijkwaardig;

• Uitvoeren van technische en statische berekeningen en het
vastleggen van details waarvoor een detailberekening vereist is;

• Ruime ervaring in het maken van statische hoofd- en
detailberekeningen en het ontwerpen van staalconstructies;
• Ervaring met Technosoft;

• Bepalen van optimaal technisch ontwerp/rekening houdend met
procedures / voorschriften binnen gestelde levertijden, normen en
budgetten;

• Je bent een teamplayer;

• Het maken van constructieve berekeningen in ontwerp en
uitvoeringsfase, zowel detail- als hoofdberekeningen en het maken
van bijbehorende schetsen;

• Uitstekende beheersing Nederlands en Engelse taal in woord en
geschrift;

• Bestuderen en analyseren van de projecten (informatie uitwisselen
van projecten met betrokken afdelingen waaronder inkoop,
werkvoorbereiding en productie, in verband met prijs, haalbaarheid,
kwaliteit, keuring, budget en opzet van de tekeningen);
• Adviseren aan project- en productieleiding.

• Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden;

• Bij voorkeur woonachtig in de regio.

Wij bieden een:
• Industrieel familiebedrijf waar kwaliteit hoog in het vaandel staat;
• Professionele samenwerking in een informele bedrijfscultuur, nononsense omgeving waar open communicatie de boventoon voert;
• Goede werkomgeving, waar ruimte is voor ondernemerschap met
een grote mate van verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.

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

GS Staalwerken Groep
Schootense Dreef 35
info@gsstaalwerken-groep.nl
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www. gsstaalwerken-groep.nl
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