
Wil jij je stage afronden met een 
Big Bang? Reageer dan snel op 
deze uitdagende meeloopstage!

TREBU TECHNOLOGY B.V. is een technische handelsonder-
neming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van 
hydraulische remsystemen voor havenkranen, windturbines en 
bewegende zonnepanelen en dit doet voor klanten die wereldwi-
jd zijn gevestigd. Elk van deze systemen heeft een ‘customized’ 
remsysteem nodig om goed en efficiënt te kunnen werken. Op onze 
website www.trebu.com wordt een beter zicht gegeven op wat onze 
producten precies inhouden en kunt u tevens meer informatie lezen 
over ons bedrijf. Wij hebben vestigingen in Rotterdam/Nederland 
en Changsha/China. In Rotterdam worden alle systemen ontwik-
keld en geproduceerd voor Europa en in Changsha vindt onze pro-
ductie van de systemen plaats voor de Aziatische markt.

Opdracht:
Wij zijn bezig om onze engineeringsprocessen verder te pro-
fessionaliseren. Er is een nieuw systeem opgezet om 2D- en 
3D-CADdata in Solidworks te beheren. Een deel van de data die 
al is geproduceerd voor het invoeren van het nieuwe proces, moet 
worden gemigreerd naar de nieuwe manier van werken.

Het gaat dan om:
• het uitzoeken van wat de technische specificaties van onderdel   
   en zijn voor zowel koop- als maakdelen
• het zoeken en/of maken van de 3D-modellen van deze onderdelen;

• het maken van 2D-tekeningen van de maakdelen in het juiste 
   format
• het maken van 2D-tekeningen en 3D-samenstellingen van onze   
   producten.

Wat verwachten we van jou?
• Je kan zelfstandig werken en bent in staat vooruit te denken en 
   ernaar te handelen
• Je bent flexibel en hebt oog voor details;
• Je hebt zo mogelijk kennis van hydrauliek en kan overweg met 
    Solidworks-, Inventor- en Autocadsoftware;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Je bent leergierig en ondernemend

Wat bieden wij ?
• Een leuke en dynamische werkomgeving bij een innovatief, 
    technisch bedrijf
• Een uitdagende stageopdracht met professionele 
    ondersteuning voor 24-40 uur per week.
• Goede stagevergoeding en reiskostenvergoeding

Heb je interesse?
Indien jij deze vacature als een uitdaging ziet, nodigen wij je  
graag uit om contact op te nemen met Michel Ubert / HR- en 
Salesmanager  (010-2306860 / mubert@trebu.com).

SEARCHING FOR THE NEW
HOWARD WOLOWITZ

Gezocht: MBO stagair
Mechanical Engineer (m/v)

Sydneystraat 60 | 3047 BP Rotterdam | The Netherlands | Tel: +31 102 306 860

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


