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Vacature Technisch Tekenaar  
Engineer Werktuigbouwkunde | Procestechniek 
 

Ben jij net afgestudeerd als Engineer Werktuigbouwkunde of Procestechniek? Of heb je al ervaring opgedaan 

in de praktijk met het uitwerken van zowel 2D als 3D tekeningen? Dan is dit wellicht de volgende stap in jouw 

loopbaan waar jij naar zocht. Als Technisch Tekenaar / Engineer ben jij mede verantwoordelijk voor het 

uitwerken van lay-out- of detail engineeringswerkzaamheden en Proces Flow Schema’s (PFD), voor onze 

Milieu- en Recycling Technologie projecten. Heb jij interesse in deze baan en wil jij je verder ontwikkelen in 

technische engineering? Solliciteer dan op de vacature Technisch Tekenaar / Engineer en wie weet werk jij 

binnenkort bij InnoMax in Velsen-Noord.  

Iets meer over InnoMax 
InnoMax is een ingenieursbureau met ervaren adviseurs die een passie delen voor alles wat met afval en 

reststoffen te maken heeft. We zorgen ervoor dat we met een concreet advies bedrijven helpen naar een 

nieuwe kijk op het verwerken van afval. Vaak kan dat namelijk stukken beter én duurzamer en daar 

geven we advies over. Afvalstoffen worden grondstoffen door recycling en upcycling te optimaliseren. 

Alles wat wij nog de verbrandingsoven in zien verdwijnen doet ons pijn. Daarom bedenken we slimme 

oplossingen om een hoofdpijndossier als ‘afvalbeleid’ om te zetten in ‘een goed gevoel’.  

 

Binnen de recyclingbranche is een hands-on benadering onmisbaar voor concrete resultaten. Daardoor 

komen we in heel Nederland bij klanten op locatie en bekijken samen wat de gewenste richting is en 

waar wij vanuit InnoMax bij kunnen adviseren. Onze opdrachtgevers variëren van recyclingbedrijven en 

industrie tot gemeentes, zorginstellingen en grote levensmiddelenfabrikanten.  

Samenspel van culturen, kennis en ervaring 
Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen, hun ideeën en deze 

omzetten in concrete resultaten. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze 

klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze 

organisatie ontzettend belangrijk.  

Werken bij InnoMax als Technisch Tekenaar 
Je bent een gedreven creatieveling met liefde voor technisch tekenen. Met jouw oplossingsgerichtheid 

sta jij bij in het realiseren van de mooiste projecten op het gebied van Milieu- en Recycling Technologie. 

Leergierig, communicatief sterk en affiniteit met de duurzaamheidsbranche typeren jou. Een diversiteit 

aan projecten is wat jou triggert in een nieuwe baan. Wie weet ben jij de Technisch Tekenaar die ons 

team bij InnoMax BV komt versterken!  

Vragen over werken bij InnoMax beantwoorden wij graag telefonisch of per email. Ook kun je contact 

opnemen met Cees Duijn of Luuk Schiks via onze website.  

http://www.innomax.nl/vacature-technisch-tekenaar
https://www.innomax.nl/contact/
https://www.innomax.nl/contact/
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Dit zijn jouw werkzaamheden  
• Als Technisch Tekenaar / Engineer maak je ontwerpen en tekeningen op basis van de aangeleverde 

en / of verzamelde informatie. 

• Je kunt je creativiteit kwijt in het meedenken met onze relaties en het ontwikkelen en optimaliseren 

van hun installaties. 

• Samen met de projectmanager doe je opnames op locatie bij onze relaties en werkt deze uit in een 

werktekening. 

• Je signaleert technische problemen in bijvoorbeeld het ontwerp en maakt hiervan melding. 

• Zorgen voor het verwerken van wijzigingen na (eigen) controle. 

• Opdrachten uitwerken in de softwaretools Inventor en Autocad. 

• In concept uitwerken van kostencalculaties ten behoeve van offertes. 

• Ervoor zorgen dat er foutloos geproduceerd en gemonteerd kan worden. 

Uiteraard krijg je de juiste begeleiding bij jouw werkzaamheden en leren we je de branche goed kennen. 

Het is de bedoeling dat je zelfstandig gaat werken als Technisch Tekenaar / Engineer bij InnoMax. 

Wat vragen we? 
• MBO of HBO diploma Werktuigbouwkunde, Procestechniek of een andere technische richting 

• Recent afgestudeerd en door willen groeien in jouw vakgebied 

• Drive om jezelf te willen ontwikkelen als Technisch Tekenaar / Engineer  

• Mogelijk heb je al enkele jaren werkervaring als tekenaar en wil je een volgende stap maken 

• Kennis van een 3D tekenprogramma als Inventor en Autocad 

• Je bent leergierig en staat open voor een kennismaking met een groot, nieuw netwerk 

• Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden 

• Proactieve houding, enthousiast en je hebt oog voor detail 

• Collegiaal en servicegericht 

Wat bieden we? 
• Een veelzijdige baan met veel verantwoordelijkheden en voldoende uitdaging 

• Goed salaris dat past bij jouw carrièrefase en eventuele werkervaring  

• Veel ruimte voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Uitzicht op een vast dienstverband 

• Een informele en vrijblijvende kennismaking op kantoor bij InnoMax waarin we graag al je 

vragen beantwoorden en je meer kunnen vertellen over ons bedrijf, ons netwerk en onze passie 

voor milieu, duurzaamheid en circulariteit 

Solliciteren op de vacature Technisch Tekenaar / Engineer 
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Solliciteren op de vacature 

Technisch Tekenaar / Engineer kan eenvoudig per email. Graag ontvangen we jouw motivatie en een up-to-

date CV per e-mail, ter attentie van de heer Cees Duijn via info@innomax.nl. 

 

Reacties en sollicitaties behandelen wij vertrouwelijk.  

http://www.innomax.nl/vacature-technisch-tekenaar
mailto:info@innomax.nl

