
 

 

 

Al 135 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en heeft het een eigen zeilmakerij. Sinds 
1883 leveren wij hijsmiddelen op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, industrie, transport, offshore 
en windenergie, scheepsbouw en de landbouw. Keuring en inspectie van hijsmiddelen is een vast 
onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een familiebedrijf, heeft van oudsher een landelijke 
dekking en is groeiende. We zijn volop in ontwikkeling en om alle kansen optimaal te benutten zijn wij 
op zoek naar een: 
 

ENGINEER 
KWINT te Rotterdam 

 

De functie: 
Als Engineer bij KWINT bedenk en ontwerp je constructies, systemen en methodes, gericht op het 
bieden van technische oplossingen. 
 

Je taken: 
Je zult in deze functie onder andere technische adviezen geven en voert haalbaarheidsonderzoeken 
uit. Je maakt tekeningen en ontwerpen. Je vindt het leuk om calculaties te maken en o.a. 
sterkteberekeningen. Je controleert en keurt. Dit alles om uiteindelijk je ontwerpen werkelijkheid te zien 
worden en daarmee de klant een technische oplossing te bieden. 
 

Wat vragen we van je? 

 Afgeronde HBO opleiding, richting engineering of werktuigbouwkunde 

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring 

 In het bezit van een geldig VCA certificaat 

 Je bent goed met computers en kan werken met MS Office en Solid Edge 

 Technische creativiteit 

 Nauwkeurig kunnen werken 

 Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal 

 Is bereid tot het volgen van opleidingen / cursussen 
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden veelzijdigheid, scholing en opleiding. We zijn een dynamisch bedrijf dat continu in beweging 
is. We kennen een prettige, open werksfeer en een echte familie cultuur. Het is een fulltime functie voor 
38 uur in de week. We bieden een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een contract voor 
onbepaalde tijd, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de SZS-cao. 
 

Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar jobs@kwintgroep.nl t.a.v. 
Christiaan de Vries. 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze KWINT vestiging in Rotterdam 
en vragen naar Christiaan de Vries 010-303 67 13. 
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