
Wil jij wel slimme en duurzame 
ontwerpen maken die bijdrage 
aan een groenere wereld? 

TREBU TECHNOLOGY B.V. is een innovatief bedrijf dat zich bezig-
houdt met de ontwikkeling en productie van hydraulische remsys-
temen voor havenkranen, windturbines en bewegende zonnepan-
elen en dit doet voor klanten die wereldwijd 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 in-
houden en kunt u tevens meer informatie lezen over ons bedrijf. Wij 
hebben vestigingen in Rotterdam/Nederland en Changsha/China. 
In Rotterdam worden alle systemen ontwikkeld en geproduceerd 
voor Europa en in Changsha vindt onze productie van de systemen 
plaats voor de Aziatische markt.

Stagevacature HBO-WO-student Industrieel Ontwerpen voor 
een uitdagende meeloopstage of voor een afstudeeropdracht.
Onze Design-afdeling houd zich bezig met het ontwerpen en uit-
werken van verschillende innovatieve designs. Dit doet zij voor 
hydraulische remsystemen en voor andere markten. Deze nieuwe 
designs orden ontworpen in Solidworks / Autocad. Hiervoor zoek-
en wij enthousiaste studenten die zelf ideeën mogen bedenken en 
of mogen uitwerken. Hierbij wordt verwacht dat je een compleet 
product portfolio oplevert inclusief productietekeningen, werk-
beschrijving etc.

Wat bieden wij je?
• Een leuke en dynamische werkomgeving bij een innovatief,   
   technisch bedrijf;
• Een uitdagende stageopdracht met professionele 
   ondersteuning voor 24-40 uur per week.
• Top stagevergoeding en reiskostenvergoeding
• Uitzicht op een toffe baan na je afstuderen
 
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 ervaring en kan goed overweg met Solidworks-, 
    Inventor- en/of Autocadsoftware;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse 
    en Engelse taal.
• Je bent leergierig en ondernemend

Heb je interesse?
Schrijf een mail, waarin je gemotiveerd aangeeft, waarom ons 
aanbod jou uitdaagt en voeg daar je CV bij.  Je kunt deze mail 
sturen naar mubert@trebu.com 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Michel Ubert 
/ 0102306860

INDUSTRIEEL ONTWERPER

Die er achter komt dat hij
alleen maar bijdraagt aan meer 

plastic troep in de wereld.

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

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


