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Engineer (m/v) 
 

Ter ondersteuning van onze afdeling engineering zijn wij bij onze vestiging in Veendam op zoek naar een 

engineer. 

 

ABS is meer dan 35 jaar geleden begonnen als technische groothandel in hydraulische componenten. Door  

veel te investeren hebben wij de expertise, mankracht en machines om elk aandrijfvraagstuk te realiseren.  

In 2018 heeft ABS door de overname van WDH in Eersel een tweede vestiging voor de productie van 

hydraulische cilinders. 

ABS opereert voornamelijk in de Industrie, scheepvaart en on- offshore maar ook buiten deze vakgebieden 

hebben wij veel ervaring. Ons marktgebied beperkt zich niet alleen tot Europa maar ook ver daarbuiten. Wij 

hebben bijvoorbeeld al jaren een vestiging in Rusland.  

 

 

1.1 Functieomschrijving: 

- Het ontwerpen van hydraulische cilinders en dit ontwerp uitwerken tot productietekeningen met 

bijbehorende stuklijsten.  

- Beheer en onderhoud van onze tekeningen database.   

 

 

1.2 Functie eisen: 

- Relevante technische opleiding gevolgd op minimaal MBO niveau (richting werktuigbouw) 

- Aantoonbare affiniteit met techniek 

- Kennis van en ervaring met 2D en/of  3D tekenpakket 

 

 

1.3  Vacature info: 

- Dienstverband: Tijdelijk, in eerste instantie, bij goed bevallen vast dienstverband 

- Uren: 37,5 uur per week, 5 dagen of in overleg 

- Startdatum: in overleg 

- Salaris & vrije dagen conform CAO 

 

 

Voor meer informatie over de vacature, graag contact opnemen met dhr. J. Bolmer 0598-622544 of 

j.bolmer@abshydro.com 

 

 

 

Solliciteren graag per mail naar hrm@abshydro.com  

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  


