
 

 

Lagerwey uit Barneveld is de enige Nederlandse ontwerper en producent van een hoogwaardige lijn 
van moderne megawatt windturbines. Lagerwey staat voor kwaliteit en eenvoud. Meer dan 1.200 
Lagerwey windturbines zijn wereldwijd geïnstalleerd sinds 1979. Daarbij is innovatie de kracht van ons 
succes. Wij geven er de voorkeur aan om projecten van begin tot eind te begeleiden en leveren 
daarom ook een compleet service- en onderhoudspakket. Onze flexibele en transparante aanpak leidt 
tot langdurige relaties met onze partners. Lagerwey biedt uitdagende kansen voor haar medewerkers. 
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op : www.lagerwey.com 
  
Voor Lagerwey Wind BV zijn wij voor de afdeling Structural Analysis op zoek naar een deskundige 
 

Structural Engineer 
 
In deze veelzijdige en uitdagende functie ben je een belangrijke speler tussen de verschillende 
Engineering disciplines binnen Lagerwey. Je voert in nauwe samenwerking met de afdeling 
Mechanical Engineering haalbaarheid- en optimalisatiestudies uit voor het ontwerp van (een gedeelte 
van) onze windturbine. Dit wordt afgewisseld met rapportages voor internationaal erkende 
certificeringsinstituten. Hierbij zal je veelvuldig gebruik maken van input van de afdeling Loads & 
Control. Alle (hoog) belastte onderdelen van de windturbine passeren de revue tijdens je 
werkzaamheden.  

Taken & verantwoordelijkheden 
� Het zelfstandig uitvoeren van sterkte analyses op alle (hoog) belastte onderdelen van de wind 

turbine. Hierbij kun je denken aan extreem en fatigue berekeningen van complexe; 
- Gietdelen 
- Gelaste staalconstructies 
- Boutverbindingen 
- Lagers en tandwielkasten 
- Torens/masten 

� Het opstellen, runnen en verifiëren van analytische modellen en/of FE-analyses 
� Optimaliseren van constructies in nauwe samenwerking met de afdeling Mechanical Design 

De hoofd machinecomponenten en torens worden al in het meest premature stadium op 
sterkte geanalyseerd en waar nodig aangepast 

� Uitdiepen van sterkteleer gerelateerde literatuur en standaarden 
� Het generaliseren van analyses met behulp van scripting in Python of Excel 
� Het opstellen van heldere en ondubbelzinnige rapportages voor certificering 
� Het verifiëren van door leveranciers opgestelde berekeningen (lagers/tandwielkasten) 

 
Profiel kandidaat 

� Bachelor of Master in Mechanical Engineering (of in een gelijkwaardige richting)  
� Aantoonbare ervaring in het uitvoeren van sterkte analyses in zware machine toepassingen 
� Ervaring met FEA software en je weet waar de mogelijkheden en beperkingen liggen 
� In staat om complexe analyses te verifiëren met eenvoudige handsommen of vuistregels 
� Kennis en ervaring in het uitvoeren van fatigue, modale -en buckling analyses is een pré 
� Ervaring met 3D-CAD systemen is een pré. 
� In staat en bereid om opgedane kennis en resultaten helder en overzichtelijk te delen binnen 

en buiten het team 
� Goede kennis van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift 
� Je herkent je in de volgende eigenschappen; constructief inzicht, sterk analytisch vermogen, 

overzicht en oog voor detail, sterke teamplayer, 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! 


