
Functieomschrijving

Terwa is een bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van metalen verankeringscomponenenten 
voor de bouw en prefab-industrie. Terwa gebruikt de nieuwste technologie en werkt al jarenlang succesvol 

samen met bedrijven/groothandel over de hele wereld.

Dankzij een modulaire bedrijfsstructuur is een voortdurende aanpassing aan veranderende markttrends mogelijk. 
Door deze flexibele manier van werken alsmede het verzorgen van maatwerk oplossingen weten we goed in te 
spelen op de behoeften van partners en klanten in een tijd waarin samenwerking belangrijker dan ooit is.

Terwa heeft een productielocatie met verkoopkantoor voor de Roemeense en Oost-Europese markt in Ghimbav, 
Braşov (Roemenië). Het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd in IJsselstein (Utrecht). 

Om onze veelal internationaal opererende klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij per direct op zoek 
naar een zelfstandig werkende.

Constructeur / Product Engineer
 
Jouw werkzaamheden bestaan uit het berekenen, en 
begeleiden van constructieve verankeringsvoorstellen voor 
producten als wapeningssystemen, hijs- en transportankers, 
ponswapening, sandwich- en gevelplaatverankering, 
etc. Je fungeert als een ‘spin in het web’ en werkt nauw 
samen met het sales- en engineering team om samen 
met onze klanten, veelal betonfabrikanten, distributeurs 
en bouwbedrijven, tot een juiste uitvoering van de 
projecten en adviezen op maat te komen. Dit alles met 
een hoge mate van nauwkeurigheid en zelfstandigheid. 
Daarnaast vervul je een sleutelrol in de ontwikkeling van 
nieuwe producten en denk je na over verbeteringen en 
alternatieven.

Voor vragen of meer informatie betreffende deze functie 
kun je contact opnemen met Cas Borghouts, 06 11 090 
148 en stuur je CV naar Joke Horsman hr@terwa.com

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

© TERWA

Vacature: Constructeur / Product Engineer

Functie: Constructeur / Product Engineer
Functiegroep: Engineering
Locatie: IJsselstein, Utrecht, nederland
Dienstverband: Vast
Uren: 40 uur per week
Opleidingsniveau: HBO

Functie eisen:

• Een afgeronde HBO opleiding bouwkunde 
of civiele techniek

• Enige jaren ervaring bij een 
ingenieursbureau, aannemingsbedrijf of 
toeleverancier

• Bekend met het werken met product 
technische berekeningssoftware

• Kennis van de vigerende normen en 
huidige bouwregelgeving

• Accuraat en zelfstandig
• Goede communicatieve en contactuele 

vaardigheden
• Gedegen automatiseringskennis: Word, 

Excel, Autocad
• 3D tekenervaring met bijvoorbeeld Tekla 

Structures of Autodesk Revit is een pré
• Vaardigheden in de Engelse taal
• Kennis van de Duitse taal is een pré
• Bereidheid tot (internationaal) reizen
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