Together for Better, bouw jij mee aan ons familiebedrijf?
Versterk ons team als Project Engineer!
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Project Engineer? Sta je open voor een uitdagende
inwerkperiode waarbij opleidingen en training on the job elkaar afwisselen? Iets voor jou? Neem dan
snel contact op.
Roval Aluminium in Helmond maakt deel uit van de internationaal opererende Reynaers Groep en is
een toonaangevende producent van aluminium bouwproducten. Best uniek: de Reynaers Groep is
nog steeds een familiebedrijf en dat merk je in alles.
Jouw werkzaamheden;
• Je initieert en coördineert de ontwikkeling van nieuwe aluminium producten en optimaliseert
bestaande producten
• Je optimaliseert bestaande- en ontwikkelt nieuw werkmethodes i.s.m. met het hoofd van onze
productieafdeling
• Je verzorgt en controleert de CE-normering en KOMO certificering
Jouw profiel
Je bent een verantwoordelijke, creatieve en zelfstandige persoonlijkheid die goed kan samenwerken
met verschillende afdelingen in ons bedrijf.
Je hebt HBO werk,- en denkniveau, een opleiding richting WTB en kennis van AutoCad en Inventor.
Je bent in staat om een voortrekkersrol te nemen in de ontwikkeling en verdere implementatie van
nieuwe producten en producttechnologieën. Daarnaast ben jij de professional in het bedenken van
detail oplossingen op het gebied aluminium zetwerk.
Wie zijn wij?
Roval Aluminium B.V. en Reynaers B.V. behoren wereldwijd tot de A-merken op het gebied van
aluminium bouwsystemen. Het assortiment van Roval bestaat onder andere uit dakranden,
muurafdeksystemen, aluminium handelsprofielen en waterslagen. Deze producten worden gebruikt in
de woning- en utiliteitsbouw, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Vanuit Helmond ondersteunen wij
architecten, aannemers, gevelbouwers en dakdekkers in heel Nederland, België, Frankrijk en
Luxemburg. Het team bestaat uit ruim negentig mensen.
Gezonde en duurzame werkomgeving
Gezondheid en een duurzame werkomgeving zijn belangrijk bij Reynaers & Roval. Vanzelfsprekend
krijg je een ergonomische en veilige werkplek. Maar er is meer:
 Twee keer per week gratis fruit;
 Een Fitbit van de zaak om bewuster te bewegen;
 Bewegen onder werktijd:
o Staan, zitten op een stoel of bal of zelfs fietsen achter je bureau;
o Groepslessen Tai Chi; stress verlagend en gezondheid verhogend.
Wat bieden we jou?
Roval biedt een open cultuur met een enthousiast team. Het pakket primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden is uitstekend. Roval kenmerkt zich verder als bedrijf door dynamische, korte
communicatielijnen en een zakelijke openheid. Je krijgt de ruimte om je capaciteiten verder te
ontwikkelen door middel van zowel opleidingen als trainingen.
Verantwoordelijkheid, initiatief, samenwerken en klantgerichtheid staan aan de basis van onze
innovatieve organisatie.
Interesse?
Stuur een berichtje via mail of WhatsApp uiterlijk 1 juli 2018 aan Jenna van de Rijt, HR Manager, via
e-mailadres jenna.van.de.rijt@reynaers.com of op telefoonnummer +31 (0) 6 - 153 57 803.
Heb je nog vragen over de functie? Bel dan met Marcel Lahaye, Operations Manager, bereikbaar op
telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 50.

