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TULLP BV vaart op volle kracht vooruit en is op zoek naar een: 

 

Tekenaar/Engineer (m/v) 
     Fulltime 

 
 

Wat doe je?  

 

In onze groeiende organisatie ben je verantwoordelijk voor het gehele proces van ontwerp tot 

opstellen van stuklijsten, handleidingen en bijbehorende technische dossiers. Daarnaast vind je het 

leuk om praktische problemen snel te vertalen naar technische oplossingen.  

• Als Engineer teken en ontwerp je producten of productonderdelen met behulp van het 

CAD systeem. Je bepaalt de te gebruiken materialen en van toepassing zijnde toleranties. 

• Je verzorgt ingangscontrole van toegeleverde producten.  

• Je bent betrokken bij het productoverleg en draagt oplossingen aan voor technische 

vraagstukken.  

• Je zorgt voor een duidelijke inventarisatie en borging van de producten uit het 

productenpakket van TULLP B.V. conform de vastgestelde ISO-normering. 

• Je verzorgt installatie- en instructiehandleidingen m.b.t. de door TULLP geleverde 

onderdelen.  

• Je inventariseert, sorteert en archiveert de verschillende Veiligheidsbladen.  

• Je hebt technisch overleg met leveranciers aangaande de maakbaarheid c.q. 

kostenefficiënt kunnen produceren van producten en verwerkt dit in je productontwerp. 

 

Wij zoeken een vakman/vrouw die beschikt over: 

 

• MBO/HBO Werktuigbouwkunde 

• Ervaring met CAD en meetsystemen 

• Minimaal 3 jaar ervaring in een technische functie 

• Ervaring met productieprocessen en kwaliteitscontrole 

• Motivatie om specifieke productkennis eigen te maken 

• Affiniteit met automatisering 

• Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift 

• Een hoge mate van accuratesse, een analytisch vermogen, creativiteit, stressbestendigheid 

en collegialiteit 

 

Wij bieden: 

 

• Een verantwoordelijke en afwisselende functie in een groeiend internationaal bedrijf 

• Een klein en toegewijd team 

• Ruimte voor opleiding, ontwikkeling en eigen initiatief 

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Een aangename en collegiale werksfeer 
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Welcome aboard. Schrijf of bel ons. Het liefst vandaag nog! 

 

Stuur je CV en motivatie naar jobs@tullp.com. Informatie? Bel 0162 • 571484 of kijk op 

www.tullp.com. 

 

Best regards | Mit freundlichen Grüßen | Cordialement | Saludos 

 

Your separation and filtration team 
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