
 

 

Lagerwey uit Barneveld is de enige Nederlandse ontwerper en producent van een hoogwaardige lijn 
van moderne megawatt windturbines. Lagerwey onderscheidt zich door haar eigen technologie, die 
gereed is voor de toekomst waarin windenergie als duurzame en schone energiebron steeds meer 
conventionele energiecentrales en andere energiebronnen gaat vervangen. Meer dan 1.200 Lagerwey 
windturbines zijn wereldwijd geïnstalleerd in de afgelopen 35 jaar, variërend van windturbines met een 
masthoogte van 18m en 40m tiphoogte tot windturbines met een masthoogte van 135m en 185m 
tiphoogte. De komende jaren willen wij onze projecten vooral realiseren in Nederland, Finland, 
Verenigd Koninkrijk, België en Polen, en wij  verwachten een sterke groei voor Lagerwey met 
uitdagende kansen voor onze medewerkers.   
 
Voor Lagerwey Wind BV zijn wij op zoek naar een deskundige 
 

(Senior) Mechanical Engineer 
 
In deze uitdagende functie ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor het construeren, 
uitwerken en detailleren van werk- en onderdeeltekeningen van de wind turbine. We zoeken een 
Mechanical Engineer die kan door groeien naar een Senior Engineer. 
 
 
Taken & verantwoordelijkheden 
• Construeren van mechanische componenten in 3D CAD 
• Het aanmaken van 2D tekeningen, controleren van tekeningen, opstellen specificaties en 

stuklijsten voor de Assemblage afdeling 
• Afstemmen en optimaliseren van constructies met de afdeling Structural Analyses 
• Het analytisch berekenen en rapporteren van constructiedelen 
• Technisch ondersteunen van productie van onderdelen in binnen- en buitenland 
• Technisch ondersteunen tijdens installatie, service en onderhoud van de turbines 
• Gegevens aanleveren voor het opstellen van technische handleidingen voor assemblage, 

installatie, service en onderhoud 
 
Profiel kandidaat 
• Je hebt een  afgeronde HTS (WTB) opleiding 
• Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met 3D-CAD systemen, bij voorkeur 

SolidWorks 
• Je hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie of waarbij je toe bent aan een 

volgende stap in je carrière  
• Jen bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen en normen betreffende het vakgebied 
• Je kan analytische berekeningen maken en hebt affiniteit met FEM berekeningen 
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en de Engelse taal, Duits is een pré 
• Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: constructief inzicht, overzicht en oog voor 

details, teamplayer, leidinggevende capaciteiten, zelfstandig en betrokken  
 
Lagerwey biedt 
• Een omgeving waar je op steun kunt rekenen van ervaren collega’s en teamwork 
• De kans om mee te denken in een sterk groeiend bedrijf en het bedrijf uit te bouwen in Europa 
• Een marktconform salaris met passende secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een loopbaan met lange termijn perspectief in een sterk innovatieve omgeving en binnen een 

sector die invulling geeft aan het begrip duurzaamheid 
 
Interesse?  
Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je graag uit om jouw motivatie(brief) met CV te sturen 
naar recruitment@lagerwey.nl.  
 
Voor vragen over deze vacature kan je eventueel ook telefonisch contact opnemen met Talitha van 
der Vuurst, HR Manager via 0342 – 751935.  

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld! 


