
          
Vacature Designer 

 

FUNCTIE INHOUD 

Word jij enthousiast van het ontwerpen van innovatieve (staal)constructies? Ben jij technisch aangelegd en wil jij, 

praktische oplossingen bedenken voor technische uitdagingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als Designer ben je, samen met onze Engineers, verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van 

ontwerpconcepten; de eerste stap waarin een ontwerp vorm begint te krijgen. Verder ben je verantwoordelijk voor 

het opzetten van modellen en tekeningen. Of te wel, je bent verantwoordelijk voor het gedetailleerd uitwerken van 

het concept waardoor je goed over kunt brengen hoe het ontwerp precies gebouwd en gebruikt moet gaan 

worden. Je levert een waardevolle bijdrage aan het projectteam in het conceptualiseren en ontwikkelen van een 

ontwerp; het vertalen van technische uitdagingen naar functionele ontwerpen.  

Als Designer bij TWD werk je aan een breed scala van projecten en vervul je een belangrijke rol binnen het 

projectteam. Je bent immers verantwoordelijk voor verschillende ontwerp onderdelen zoals het creëren van 

2D/3D modellen. Dit is dan ook precies de reden waarom wij op zoek zijn naar toegewijde teamspelers die ook 

goed zelfstandig kunnen werken!  

 

FUNCTIE-EISEN 

 Je bent in het bezit van een Bachelor- of Masterdiploma in een technische richting  

 Je bent net afgestudeerd of hebt een aantal jaar teken/ontwerp ervaring 

 Ervaring in het gebruik van relevante tekenprogramma’s (Inventor en/of AutoCAD – zowel 3D als 2D) 

 Gevoel voor techniek 

 Goede beheersing van de Engelse taal (i.v.m. ons internationale team) 

 

OP DE WERKVLOER 

Werken bij TWD betekent werken in een bedrijf met creatieve, talentvolle en ambitieuze collega’s. Je werkt in een 

jong en professioneel team waar je verschillende mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen terwijl je aan 

uitdagende en interessante projecten werkt. De functie van Designer is erg gevarieerd omdat je betrokken bent bij 

het begin van het ontwerp tot de uitvoering, bij verschillende grote installatie projecten van diverse 

toonaangevende (offshore) aannemers. We werken hard om kwaliteit te kunnen leveren en onze projecten tot 

een goed einde te brengen, maar er is ook altijd tijd om samen te lunchen en regelmatig met elkaar leuke 

activiteiten te ondernemen.  

Spreekt een baan als Designer in de offshore wereld jou aan? En wil je graag aan de slag bij een jong, 

middelgroot ingenieursbureau dat investeert in de kwaliteit van haar projecten, haar werknemers én de onderlinge 

sfeer? Stuur je motivatiebrief en CV naar hr@twd.nl of neem contact op met HR via +31 10 294 03 74 
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