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Bedrijfsprofiel: 
Romédes Engineering & Specials B.V. te Lichtenvoorde ontwerpt en produceert speciaal-machines vanuit een 
automatiseringsvraagstuk van de klant, voor zowel nationaal- als internationaal opererende organisaties. De 
onderneming verricht zijn kernactiviteiten binnen zeer uiteenlopende bedrijfssectoren, waaronder: 
automotive, elektrotechniek (componenten/assemblagemachines), zorg/medici, zuivel/agrarisch en de 
tabak/E-sigaretten branche. Wegens onze groeiende organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren en 
gemotiveerde: 

‘Constructeur’ 
 
Als constructeur ben je verantwoordelijk voor het construeren/ontwerpen, berekenen, modelleren en 
detailleren van (speciaal) machines. Er wordt binnen de functie een beroep gedaan op jouw technische, 
creatieve en commerciële inzichten. Deze uitdagende en gevarieerde functie vraagt regelmatige afstemming 
met collega’s en/of derde partijen. 
 
Jouw profiel: 

 Kennis en ervaring met (CAD-) tekensoftware 

 Kennis en ervaring op het gebied van werktuigbouw en mechatronische systemen 

 Construeert conform de CE-normstellingen en waar benodigd overige normstellingen 

 Zelfstandige, betrouwbare en stressbestendige persoonlijkheid 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Werk en denkniveau is minimaal gelijkwaardig aan een MBO niveau 4-diploma 

 Bereid tot het volgen van vaktechnische opleidingen 

 In het bezit van een geldig rijbewijs B 

 In het bezit van/of bereid tot het behalen van een geldig VCA-certificaat 

 Minimaal 5 jaar ervaring als constructeur/engineer (machines/units) 
 
 

Wat verwachten wij: 
Aangezien het leveringsprogramma van Romédes zeer divers is opgebouwd 
(snellopende assemblagelijnen, fijnmechanica, micro-assemblage, handling-
/toevoerunits en semi- automatische/handmatige montage-units), zijn wij op zoek 
naar een zelfstandige en stressbestendige persoonlijkheid. Bij Romédes wordt 
gewerkt op basis van; passie, betrouwbaarheid en verbondenheid, zodat wij als 
team kwalitatieve en innovatieve eindresultaten kunnen realiseren. Het waar 
mogelijk overtreffen van de  klantverwachting vormt de basis tijdens de 
uitvoering van werkzaamheden. 
 
Wat bieden wij: 

 Zeer afwisselende werkzaamheden in een dynamische 
 bedrijfsomgeving 

 Een professionele (gestructureerde), maar informele werksfeer 

 Marktconforme beloning  
 
Interesse? 
Stuur je sollicitatie, inclusief motivatie en curriculum vitae, naar Romédes 
Engineering B.V., t.a.v. de heer R.B.P. Wessels  
info@romedes.nl of naar Zilverlinde 22, 7131 MN  Lichtenvoorde. 
 
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met de heer R.B.P. Wessels.  
Tel: 0544 – 356180 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:info@romedes.nl

