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Jules Dock Development
22 februari 2022
Rotterdam
Fulltime
3D CAD modelleur/tekenaar
3D CAD Modelleur die van uitdagingen houdt. Teamspeler, resultaat- & klantgericht,
communicatief vaardig.
Voor de invulling van deze vacature maken we geen gebruik van externe
bureaus.

JULES DOCK DEVELOPMENT
Jules Dock Development ontwikkelt composiet producten voor verschillende toepassingsgebieden.
Daarnaast ontwikkelt het bedrijf ook eigen producten. Het kan gaan om de verbetering van bestaande
producten of de realisatie van compleet nieuwe producten van vezel versterkte kunststoffen. Jules
Dock Development zorgt hierbij voor een creatieve, flexibele en oplossingsgerichte vertaalslag van
idee naar praktisch demonstratiemodel, prototype of serieproductie. Op onze website krijg je een
goed beeld van onze producten: https://development.julesdock.nl/
Geen product is ons te gek, wij gaan vrijwel elke uitdaging aan!
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Voor Jules Dock Development zijn wij op zoek naar een 3D CAD modelleur. In ons team zal je je
vooral bezighouden met het voorbereiden en maken van 3D CAD tekeningen voor onze
uiteenlopende projecten. Deze tekeningen verwerk je rapportages voor de opdrachtgever. Daarnaast
zal je deze tekeningen gebruiken om mallen voor onze composiet producten te ontwerpen. Het is
belangrijk dat je zowel met Surfaces als met Solids kan werken. Je schrikt niet terug van details in
tekeningen, alsook van complex gevormde ontwerpen waarin dubbele krommingen voorkomen.

FUNCTIE EISEN
• HBO- werk- en denkniveau
• Ervaring in Solidworks, Rhino, Fusion360 en/of andere CAD-pakketten
• Affiniteit met de composiet industrie is een pré
• Nauwkeurige werker, zelfstandig, oplossingsgericht
• Praktische instelling en zelfstandig
JULES DOCK
Jules Dock Development is een van de bedrijfsonderdelen van Jules Dock. Jules Dock is een innovatief
en veelzijdig bedrijf gevestigd te Rotterdam. Met een multidisciplinair team weten we vraagstukken
op een integrale manier van oplossingen te voorzien, en kunnen we in verschillende fases van een
innovatieproject ondersteuningen bieden. De verschillende Jules Dock bedrijfsonderdelen werken
vanuit hun eigen specialisme aan uitdagende projecten. Meer informatie over de verschillende
bedrijfsonderdelen staat op de website: www.julesdock.nl.
SOLICITATIE
Ben je geïnteresseerd in deze functie, mail dan je sollicitatiebrief en cv. Nadere informatie kun je
verkrijgen bij Chiara de Geus, HR-manager Jules Dock Group, tel: 085 401 63 99.

