
Zie jij de dingen voor wat ze zijn, 
pragmatisch en met oog voor detail?
 
Trebu Technology B.V. is een specialist op het gebied van hy-
draulische remsystemen. Trebu Technology ontwerpt, produceert en 
beheert hydraulische systemen voor o.a. windturbines, bewegende 
zonnepanelen, havenkranen, staalfabrieken en mijnbouw. We zijn 
gevestigd in Nederland, China en India. In Rotterdam worden alle 
systemen ontwikkeld en geproduceerd voor de Europese markt.
Wij willen graag verder groeien en zijn daarom regelmatig op zoek 
naar enthousiaste medewerkers om ons team te komen verster-
ken.  Een team dat zich het best laat omschrijven als gemiddeld 
jong, gemotiveerd en steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen.  Ook 
een team waarin men de ruimte krijgt en wordt gestimuleerd om 
zelfstandig te werken en talenten verder te ontwikkelen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een MECHANICAL ENGI-
NEER voor onze locatie Rotterdam, die in nauwe samenwerking 
met collega’s van de technische afdeling diverse, afwisselende 
werkzaamheden gaat verrichten op het gebied van het ontwer-
pen van hydraulische remsystemen. Belangrijk is dat je goed 
overweg kunt met de programma’s Solidworks en Autocad en 
een oog hebt voor detail.
Wij bieden een flexibele, volledige en afwisselende baan aan 
met een goed marktconform salaris, doorgroeimogelijkheden, 
trainingen en uitzicht op een vaste aanstelling.

Wat verwachten we van jou?
• Ontwerpen van bestaande en nieuwe hydraulische 
    remsystemen m.b.v. Solidworks
• Samenstellingstekeningen maken in Autocad/Solidworks
• Hydraulische schema’s tekenen in Autocad/Solidworks
• Ondersteunen bij het maken van technische offertes voor de klant
• Het opstellen van manuals en instructies voor intern en 
   extern gebruik.
• Bijhouden van technische constructie dossiers

Wat vinden wij belangrijk voor deze functie?
• Zelfstandig kunnen werken, flexibel zijn en vooruit 
   kunnen denken 
• Nauwkeurig werken met oog voor details 
• Goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel 
• Affiniteit met productie- en assemblagetechnieken 
• (Afgeronde) technische opleiding (minimaal MTS/HTS) 
    werktuigbouwkunde en hydrauliek 
• Minimaal 1-3 jaar werkervaring in soortgelijke functie 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 
    woord en geschrift.

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).

De optimist: “het glas is halfvol”
De pesimist: “het glas is halfleeg”

De Mechanical Engineer:
“Het glas is twee keer zo groot

als het zou moeten zijn” 

Wij zoeken een Mechanical Engineer (m/v)

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