
 

 

Bomatech B.V. is dé specialist in het ontwerpen, tekenen en bouwen van machines, productielijnen en 

fabrieken voor de voeding, diervoeder- en recyclingindustrie. Onze missie is om onze opdrachtgevers te 

voorzien van de maximaal haalbare continuïteit uit de inzetbaarheid van hun machinepark. Onze eigen 

werkplaats is er helemaal op ingericht om nieuwe machines te bouwen en bestaande machines te modificeren 

naar klantspecifieke eisen. Door de beperkte bedrijfsomvang is er sprake van een platte structuur met korte 

lijnen en heerst er een informele sfeer. Bomatech bevindt zich in een dynamische omgeving, hierdoor komt 

men dagelijks voor nieuwe uitdagingen te staan en dit maakt het werk zeer afwisselend. 

 

Sinds de oprichting in 1998 heeft het bedrijf zich vooral bewezen in het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen 

van innovatieve oplossingen voor haar opdrachtgevers. Hierdoor zijn er diverse ontwerpen voor machines 

ontwikkeld die commerciële kansen bieden voor verdere uitbreiding van de productie. Het doel is dan ook om 

in de toekomst een groter deel van de markt van passende oplossingen en machines te voorzien. Er wordt 

naar gestreefd om verder te groeien en meer continuïteit te creëren. 

 

Vanwege groei en uitbreiding zijn wij om ons team te versterken per direct op zoek naar een enthousiaste: 

 

Tekenaar/Werkvoorbereider (32-40 uur p.w.) 

 

Werkzaamheden: 

• Het zelfstandig inmeten van machines bij de klant; 

• Het ontwerpen en tekenen van machines en installaties, rekening houdend met eventuele 

klantspecifieke eisen; 

• Het maken van calculaties, het aanvragen van offertes voor materialen en uit te besteden 

werkzaamheden;  
• Het verzorgen van werkplaats- en opsteltekeningen; 

• Het toetsen van machines aan de vereiste normen en de machinerichtlijn; 

• Het verzorgen van documentatie; 

• Het adviseren aan klanten bij vraagstukken over machines en installaties. 

 

Functie-eisen: 

• Je beschikt minstens over een afgeronde MBO+/HBO opleiding in de richting van werktuigbouwkunde 

of mechanical engineering; 

• Je hebt een aantal jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Je bent in bezit van VCA-vol of bent bereid om dit te halen; 

• Je bent communicatief sterk en kunt zelfstandig, maar ook goed in teamverband werken; 

• Je houdt van een uitdaging in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, beheersing van de Duitse taal is een pre; 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B; 

• Ervaring met Autodesk Inventor is grote een pre. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden een marktconform salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO 

Metaalbewerkingsbedrijf. Daarnaast worden initiatieven en opleidingen die bijdragen aan de persoonlijke 

ontwikkelingen gestimuleerd.  

 

Geïnteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd en herken jij jezelf in de gestelde functie-eisen? Stuur dan je sollicitatie voorzien van 

motivatie en CV, zo snel mogelijk op naar administratie@bomatech.nl of neem contact op via 0416-697704. 

 

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

 

mailto:administratie@bomatech.nl

