
 
 
 
 
 
 
Thermo Electric Instrumentation B.V. ontwikkelt, produceert en levert een breed scala moderne meet- & 
regelapparatuur en sensoren voor onder andere het signaleren en meten van druk, temperatuur, debiet en 
niveau. Kwaliteit, kennis en service staan hoog in het vaandel. Thermo Electric Instrumentation B.V. biedt, 
vanuit haar expertise op het gebied van instrumentatie, kwalitatief hoogwaardige producten. Door te blijven 
investeren in kennisverbreding blijft deze kwaliteit voor klanten gewaarborgd. Ook in de ontwikkeling van 
specifieke toepassingen staat de klant centraal. Uiteraard voldoen de Thermo Electric temperatuursensoren 
(en –toebehoren) aan de geldende internationale kwaliteitsstandaarden. 
 
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een  
 

Tekenaar/Constructeur m/v (40 u/wk) 
 

Je functie 
In de functie van Tekenaar/Constructeur ben je samen met de collega’s in het team verantwoordelijk voor 
het tekenen en ontwerpen van temperatuursensoren voor afnemers in verschillende industrieën. 
Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het opstellen, controleren en calculeren van stuklijsten, het 
begeleiden van goedkeuringen van documenten door klanten. Je hebt regelmatig overleg met collega’s 
binnen en buiten je team en klanten.  

 
Je profiel 
Je hebt een opleiding afgerond op minimaal MBO-niveau (MTS Werktuigbouw of Meet- en Regeltechniek). 
Je bent een gedreven en praktisch ingestelde tekenaar met autocad ervaring. Je bent in staat om 
technische oplossingen aan te dragen. Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent 
een teamplayer pur sang. Je werkt georganiseerd, efficiënt, accuraat en zelfstandig, je bent in staat om je 
kennis te delen en gewend om met derden te communiceren. Je blijft scherp en houd overzicht ook als de 
werkdruk toeneemt. 
Gezien het internationale karakter van de organisatie beheers je zowel de Nederlandse als de Engelse taal 
in woord en geschrift. Je hebt ervaring met de Microsoft Office (MS Excel). Ervaring met Autocad Vault 
en/of Ridder ERP is een pré. 
 
Wat biedt Thermo Electric:  

• Wij bieden je een uitdagende en afwisselende functie binnen een professionele, financieel gezonde en 
internationaal actieve onderneming.  

• Bij Thermo Electric Instrumentation B.V. staan de ontwikkeling van competenties centraal. Het volgen 
van opleidingen en trainingen wordt vanuit de onderneming sterk gestimuleerd. 

• Uiteraard is het salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Daarnaast bieden wij o.a. een 
tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering. 

• Op termijn doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. 
 
Informatie en solliciteren: 
Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel en graag in een dynamische organisatie wilt werken, stuur dan 
je CV en sollicitatiebrief bij voorkeur per e-mail naar Ralph van der Hulst, Engineering Manager,  
rhu@te-instrumentation.com. 
Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met Ralph van der Hulst, Engineering 
Manager, telefoon 085 – 760 7327. 
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