
 

 

 
Exerion Precision Technology Ulft bv is een industriële toeleverancier die is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen, produceren en toeleveren van complexe mechanische framestructuren, onderdelen en 
hoogwaardige elektromechanische modules en systemen. De markten waar Exerion zich voornamelijk op 
richt zijn de medische en documentverwerkende industrie.  De hoofdvestiging van Exerion is gevestigd in 
Ulft. Daarnaast hebben wij vestigingen in Tsjechië, Maleisië en China. Onze klanten zijn grote internationale 
organisaties in Europa, Azië en de Verenigde Staten. 

Engineer 
(startersfunctie) 

 
Je houdt je bezig met het ontwerpen en detailleren van nieuwe gereedschappen en las- en montagemallen. 
Tevens maak je aanpassingen / optimalisaties aan bestaande gereedschappen. Ten behoeve van een snelle 
industrialisatie van de productie draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de digitale werkvoorbereiding. 
Hierbij kan gedacht worden aan het maken van interactieve digitale instructies voor productie. Ook bied je 
ondersteuning aan de senior engineer bij de uitwerking van productontwerpen voor prototypebouw en 
serieproductie. Je moet nauw samen kunnen werken met zowel productie- als senior engineers.  

 
Wij vragen: 

 minimaal een afgeronde technische MBO-4 / HBO opleiding 
 affiniteit met automatisering 
 hands-on mentaliteit 
 ervaring met 3D-tekenprogramma’s, bij voorkeur SolidWorks, NX en/of Pro Engineer 
 goede communicatieve vaardigheden 
 beheersing van de Engelse in woord en geschrift, Duitse taal is een pré 
 persoonskenmerken: proactief, creatief, zelfstandig en innovatief 

 
 
Wij bieden: 
naast uitstekende arbeidsvoorwaarden een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische 
werkomgeving. Wij zijn klein genoeg voor gezelligheid en korte lijnen, dit geeft je de mogelijkheid om 
daadwerkelijk het verschil te maken en iedereen te kennen.  Wij zijn groot genoeg om een belangrijke  
speler te zijn in de markt en volop aandacht te besteden aan innovatie en je persoonlijke ontwikkeling.  
Wij geven je alle vertrouwen en een prachtige kans in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is.  
 

Herken je jezelf in deze vacature, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 
Je cv en motivatie kun je mailen naar e-mailadres: desiree.wigman@exerion.net 
 
 


