
 

 

 
 

Mechanical Design (CAD) Engineer + 

CAD Engineer die aan de slag wil in een dynamische en verantwoordelijke functie 
projectmanagement – uniek product – klein team - ambitie 

40 uur per week, Valkenswaard 
 

Wie zijn wij? 
ProCleanroom is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren, installeren en valideren van innovatieve modulaire cleanrooms en 
flowkast oplossingen. Onze producten vinden met name toepassing in de High Tech industrie, bij Universiteiten en 
onderzoekinstellingen, voornamelijk in de BeNeLux. Vanwege aanhoudende groei zijn wij, ter uitbreiding van ons team, op zoek 
naar een Mechanical Design Engineer die toe is aan meer dynamiek en verantwoordelijkheid. Kom jij ons team versterken in de 
rol van CAD Engineer – Project Manager ofwel CAD Engineer + ? 
 
CAD Engineer +, wat is dat? 
In deze gecombineerde rol als CAD engineer en Project Manager ben je zowel bezig met het voorbereiden van de projecten 
vanuit ons hoofdkantoor in Valkenswaard, als met het uitvoeren van projecten op locatie bij onze klanten. Ongeveer 70% van je 
tijd werk je op onze vestiging in Valkenswaard, de overige 30% werk je op locatie bij de klant.  
 
Wat ga je doen? 

• Als CAD Engineer ben je verantwoordelijk voor uitwerken van projecten in CAD, 
in samenwerking met ons engineering team: 

o Engineeren van producten (concept, detail en assemblage) 
o Ontwerpen van technische oplossingen voor de verschillende projecten 
o Communicatie met klanten over de voortgang van de projecten 
o Bijdragen aan de documentatie voor de projecten 

 

• Als Project Manager verantwoordelijk voor:  
o Realisatie van verkochte flowkasten en projecten 
o Voortgang van de projecten 
o Beheren installatieplanning 
o Tijdige levering van goederen en diensten in samenwerking met onze inkoper 
o Organiseren transporten 
o Contacten met klanten en leveranciers 

 

• Hands-on projecten mee samenbouwen en opleveren bij klanten in onze werkplaats en op klantlocatie, met 
projectteam, zowel in binnen- als buitenland (incidenteel met hotel-overnachting) 
 

Wie ben jij? 

• Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting techniek  
(zoals Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, Engineering, etc.) 

• Je hebt ervaring met 3D tekenen (AutoCAD Inventor 3D of SolidWorks, etc.) 

• Je hebt een geldig rijbewijs B 

• Je beheerst de Nederlandse taal (goed) en Engelse taal (voldoende) in woord en geschrift 

• Je hebt een flexibele instelling en vindt het geen probleem om incidenteel te overnachten 

• Je bent nauwkeurig, georganiseerd en klantgericht. Multi-tasken is jouw tweede natuur. 
 
Wat bieden wij? 

• Uitdagende, afwisselende, functie in een dynamische werkomgeving.  

• Marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Interne- en externe opleiding en training. 

• Prima voorzieningen en informele werksfeer in een klein team.  
 
Enthousiast? 
Voor meer informatie of een oriënterend  gesprek, neem contact op met Niels Ferguson. 
 
niels.ferguson@procleanroom.com -  040-2046931 - 06-41184828 -  www.procleanroom.com 

mailto:niels.ferguson@procleanroom.com
http://www.procleanroom.com/

