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Vacature Senior Engineer 
 

Functieprofiel Senior Engineer 
Opleidingsniveau: AD/HBO niveau 
Dienstverband: Fulltime 38 uur 

VPT Versteeg is op zoek naar een enthousiaste gedreven Senior Engineer!  
Wordt dit jouw nieuwe uitdaging? 

Jouw talent 
Als Senior Engineer ben je met name bezig met het vertalen van het engineering ontwerp naar een 
productietekening. Je zorgt dat het idee van de architect vertaalt wordt naar een zo efficiënt 
mogelijke uitvoering voor productie en montage. Je werkt deze complexe ontwerpen uit in 2D- en 
3D tekensoftware. 

De Senior Engineer maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsbureau. Deze afdeling bestaat uit 
verschillende functies. Waaronder junior/senior engineer en teamleider tekenkamer deze functies 
zitten gezamenlijk op de tekenkamer. Dit is als volgt in het organogram weergegeven: de Senior 
Engineer ontvangt sturing van de teamleider tekenkamer en legt verantwoording af aan het hoofd 
bedrijfsbureau. Daarnaast legt de senior engineer ook verantwoording af aan de projectleider 
binnen het projectteam. Een projectteam bestaat uit een junior en/of senior engineer, een 
projectleider en een montageleider.    

Welke achtergrond, vaardigheden en competenties gaan je helpen? 
Om ons enthousiaste en professionele team uit te breiden zijn wij op zoek naar iemand die het vak 
wil leren of al enige ervaring heeft opgebouwd. Je hebt een opleiding op AD/HBO niveau op het 
gebied van bouwkunde of vergelijkbare opleiding eventueel aangevuld met relevante vakkennis. 
Ervaring in het werken met Autocad is vereist, ervaring in het werken met ons 3D-tekenpakket 
Hicad is een pré. 
 
Als toekomstige collega ben je in het bezit van de volgende competenties: durf, betrokkenheid, 
inzet, collegialiteit en flexibiliteit. Voor deze specifieke functie staan de competenties accuratesse, 
oplossingsgerichtheid en samenwerken centraal. Ben jij het qua persoon die we hier beschrijven? 

Voor ons staan verschillende kernwaarden centraal zoals vooruitstrevendheid, creativiteit, 
kwaliteit, betrokkenheid en passie. Wij hopen dan ook dat onze nieuwe collega zich hiermee kan 
identificeren 
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Wil je samen met ons deze carrièrestap zetten? 
In ruil voor jouw talent mag je dit van ons verwachten: 
Een uitdagende baan in een dynamische omgeving met een enthousiast, gedreven en betrokken 
team. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in een vast dienstverband en een 
marktconform salaris. Ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling stimuleren wij 
zeker. Kortom: een veelzijdige positie binnen een organisatie die zich kenmerkt door groei en 
innovatie. 

Ben je enthousiast geworden voor de functie van engineer?   
Stuur dan je CV en motivatie naar Marjolein Verharen, personeelszaken@vptversteeg.nl en wie 
weet word jij onze nieuwe collega! Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je altijd contact 
opnemen via telefoonnummer 0416-662507. 
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