
VCU is een organisatie voor 
de toelevering en ontwikkeling 
van de professionele 
beroepsvisserij in binnen- en 
buitenland, naast maritieme 
bedrijven zoals zee- en 
binnenvaart, baggerindustrie 
en industriële ondernemingen. 

Werkmaatschappijen VCU: 

VCU Maritime B.V.
Ketting, staaldraad, 
sluitingen, netwerk en touw

VCU Safetycentre B.V.
Kennis-, keuring- en 
verkoopcentrum

VCU TCD B.V.
Machinefabriek, scheepsbouw 
en technische service

VCU Oil B.V. 
Leveringen in 
binnen- en buitenland

VCU Store B.V.
Voor visserij, industrie 
en scheepvaart

Alle VCU-bedrijven richten 
zich op het garanderen van 
een optimale service en de 
levering van een kwalitatief 
hoogwaardig product.

Zie ook: www.vcu.nl

Telefoon: 0527-683535
Fax: 0527-681939

Voor VCU TCD B.V. zijn wij per direct op zoek naar een:

Project Engineer

Functie-informatie:
• De Project Engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, berekenen, 

tekenen en (productie-)voorbereiden van constructies (zoals bijv. lieren en 
vangst-verwerkingsinstallaties).

• Technisch en financieel begeleiden van projecten (zoals installaties, 
verbouwingen en refits).

Functie-eisen:
• HTS / HBO werk- en denkniveau door opleiding en/of ervaring  

(richting werktuigbouw- of scheepsbouwkunde).
• Affiniteit met visserij en/of scheepvaart.
• Ervaring met een 3D CAD tekenprogramma.
• Een dienstverlenende en klantgerichte instelling.
• De Project Engineer zal deel uit gaan maken van het team Engineering 

en Werkvoorbereiding, waardoor het dus belangrijk is dat je uitstekend 
binnen een team kan functioneren.

• Bereid tot het volgen van cursussen en trainingsprogramma’s  
(voor bijvoorbeeld HiCAD 3D engineering-software).

Indien u meer informatie wenst over de functie, dan kunt u 
contact opnemen met dhr. Bert Woord, te bereiken via 
telefoon: 0527-520526, of per e-mail via: bert@vcu.nl.

Uw sollicitatie per brief of per e-mail kunt u 
tot vrijdag 26 oktober 2018 sturen naar:

VCU TCD B.V., t.a.v. mevr. T. Brands, Postbus 21 | 8320 AA  Urk
Of via e-mail: tineke@vcu.nl

Voor VCU TCD B.V. zijn wij per direct op zoek naar een:

(aankomend) koelmonteur /
allround monteur

Functie-informatie:
• Het installeren, opleveren en onderhouden van ijsmachines en 

koelinstallaties zal tot je takenpakket gaan behoren. 
• De benodigde opleiding hiervoor (zowel intern al extern) zal volledig  

door VCU verzorgd worden.
• Tevens maak je deel uit van een team monteurs die zich met name bezig 

houden met het onderhouden en repareren van componenten zoals 
pompen en separators. 

Functie-eisen: 
• MBO-Technisch werk- en denkniveau, door opleiding en/of ervaring.
• STEK diploma is een pré, maar geen vereiste.
• Affiniteit met visserij en/of scheepvaart.

Indien u meer informatie wenst 
over de functie, dan kunt u contact 
opnemen met dhr. Bert Woord, 
te bereiken via telefoon: 
0527-520526, of 
per e-mail via: bert@vcu.nl.

Uw sollicitatie per brief of 
per e-mail kunt u tot 
vrijdag 26 oktober 2018 sturen naar:

VCU TCD B.V., t.a.v. mevr. T. Brands, 
Postbus 21 | 8320 AA  Urk
Of via e-mail: tineke@vcu.nl

Wij bieden u:
• Een uitdagende functie met 

ruimte voor eigen inbreng en 
ontwikkelingsmogelijkheden.

• Een goed salaris.

• Een volledig pakket  
secundaire.  
arbeidsvoorwaarden.

• Een pensioenregeling.

• Een prettige werksfeer.


