
 

Heb jij recent je diploma gehaald voor de opleiding werktuigbouwkunde? Gefeliciteerd! 
Ben je op zoek naar kennis, ervaring en uitdaging? Dan hebben wij een interessante 1e baan voor je! 
 

Project Engineer (Trainee-ship)  
Ben je op zoek naar een uitdagende start van jouw carrière?  
Dan is een Trainee-ship Project Engineer bij HollandMT misschien wel de juiste keuze voor jou!  
 
In het trainee-ship bij HollandMT staat jouw ontwikkeling centraal; je werkt enerzijds in het projectteam mee 
aan lopende projecten en anderzijds wordt je opgeleid tot Project Engineer. In samenwerking met collegas en 
onze coach werk je aan je eigen ontwikkeling en stel je jouw gezamenlijke leerdoelstellingen.  

Wat ga je doen: 
Bij HollandMT leer je complete werktuigbouwkundige systemen te ontwerpen en het fabricageproces te 
doorgronden. Naast het opzetten van 3D ontwerpen en 2D fabricage tekeningen houd jij je dagelijks bezig met 
alle aspecten van de fabricage van zware staalbouwconstructies en machines en de daarbij behorende 
fabricagetechnieken. Ook maak je constructieberekeningen en leert specificaties van systemen en 
werkprocedures op te zetten. Op de werkvloer in Nederland (en in het buitenland) zie je hoe constructies 
worden gefabriceerd, samengebouwd en in bedrijf worden gesteld. Je fungeert al snel als aanspreekpunt voor 
vragen van (internationale) leveranciers en je zal meedraaien in de project-begeleiding. Kortom; het product 
dat je gaat ontwerpen, zie je tot leven komen. 

 
Wij bieden jou: 
 Een fulltime functie, goede arbeidsvoorwaarden met o.a. een prestatieafhankelijke bonusregeling; 

 Internationale werkomgeving met veel kennis van zaken en mogelijkheid tot reizen; 

 Technisch uitdagende projecten en producten; 

 Jong (klein) bedrijf en team met een open, collegiale en informele werksfeer; 

 Brede ontwikkelingsmogelijkheden in de baggerindustrie, een coach, mogelijkheid tot het volgen van 
lezingen en bijeenkomsten in het werkveld. 

 
Wie ben jij? 

 Je bent communicatief vaardig zowel in het Nederlands als in het Engels; 

 Je bent pragmatisch, doortastend en kunt problemen signaleren en oplossingsgericht denken/werken.  

 Je bent gemotiveerd, flexibel en je hebt een hoge mate van betrokkenheid; 
 
Wat heb je nodig? 

 Sterk ontwikkeld technisch inzicht. 

 Vanuit studie/stage ervaring opgedaan met verschillende fabricagetechnieken en normen toegepast in de 
zware machinebouw, staalconstructie, offshore of baggerindustrie. 

 Ontwerpervaring met 3D CAD-systemen (voorkeur: Inventor) 

 Minimaal HTS-opleiding Werktuigbouwkunde, maximaal 1 jaar werkervaring. 
 
Voor andere vacatures, bekijk onze website www.HollandMT.com  
 
Wie zijn wij? 
HollandMT – Werktuigbouwkundige specialisten in de baggerindustrie 
Holland Marine Technologies (HollandMT) richt zich op ontwerp en levering van installaties, onderdelen en 
diensten ten behoeve van de internationale bagger- en offshore industrie. 
HollandMT onderscheidt zich in deze markt door gebruik te maken van innovatieve ontwerpen, 
kostenefficiënte fabricage in het buitenland en een toegewijd ontwerp- en projectmanagement team.  
Voor meer informatie, zie onze website: www.HollandMT.com 
 
Enthousiast geworden? 
Stuur je CV en (korte) motivatie naar HollandMT (info@HollandMT.com)  
Voor informatie over de functie kan je ook bellen naar telefoonnummer 0348-416075 of een e-mail sturen. 


