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Votex Bison Material Handling  B.V. 

Is dit jouw volgende sprong naar een nieuwe uitdaging ? 
 
Votex Bison Material Handling B.V. ontwikkelt en bouwt al tientallen jaren met groot succes 
transportmiddelen voor bijzondere en/of zeer zware toepassingen. Van 4-weg zijladers tot elektrische 
pallettrucks en speciale voertuigen. De oplossing is altijd op maat. Ruimtebesparing is hot. Vandaar 
dat de 4-weg zijladers van Votex-Bison in steeds meer magazijnen en bedrijven beeldbepalend zijn. 
  
Met een minimum aan ruimte verplaatsen ze lasten tot 40 ton. Zowel op gladde vloeren als over 
oneffen buitenterreinen. Ook de extra sterke pallettrucks, specials en hefwagens van Votex Bison 
bewijzen hun kracht met capaciteiten tot 40 ton. Geen situatie is zo bijzonder of we hebben er een 
passende oplossing voor. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we als Votex Bison precies waar het 
om gaat bij speciale intern transportmiddelen: gebruiksgemak, kracht en betrouwbaarheid.  
 
Het gebruiksgemak bereiken we door goed te luisteren naar de klanten en die systemen te kiezen die 
door iedereen probleemloos ingezet en begrepen worden. De kracht zit in het volledig eigen ontwerp 
en de robuuste bouw door gekwalificeerd personeel in onze Nederlandse fabriek in Eindhoven.  
 
De betrouwbaarheid komt voort uit de toepassing van topklasse techniek, modulaire bouw, 
onderhoudsvrije componenten en een uitstekende onderdelenvoorziening. 
 
Ook als organisatie staan we voor kracht en gedegenheid.  
 

VACATURE 
 

Constructeur / Engineer (HTS-niveau) 

Ben jij die Werktuigbouwkundige die op zoek is naar een uitdagende en zeer afwisselende functie 
 
Wat vragen wij van jou? 

 HTS-opleiding Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; 
 Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring in de Machinebouw; 
 Bekend met EU richtlijnen:  
 Gedegen kennis van mechanische engineering; 
 Bekend met productietechnieken (m.n. plaatverwerking en lastechnieken); 
 Ervaring en kennis op gebied van hydrauliek is een pré; 
 Basiskennis elektrotechniek en besturingen is een pré; 
 Ervaring met risicoanalyses; 
 Bij voorkeur ervaring met SolidWorks en FEM-analyses; 
 Een betrokken houding: Je schuwt het niet om regelmatig de werkplaats in te duiken om jouw 

projecten te controleren. 
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Welke taken krijg je? 

 Conceptontwikkeling (omzetten van marktbehoefte naar praktisch toepasbare oplossing); 
 Begeleiding van het volledige ontwikkeltraject, inclusief design verificatie (eventueel middels 

testopstelling); 
 Construeren volgens de geldende industriestandaards en -normen; 
 Het bijhouden van de noodzakelijke documentatie (constructiedossier) volgens de richtlijnen; 
 Projectleiderschap. 

 
Word jij onze nieuwe collega? 

 Heb jij net als onze collega’s een passie voor techniek? 
 Spreekt een no-nonsense cultuur je aan? 
 Ben je proactief en oplossingsgericht? 
 Ben je gecommitteerd? 
 Ben je communicatief sterk? 
 Kun je soepel in project-teamverband werken? 
 Beheers je naast Nederlands ook de Engelse en Duitse taal? 

 
Dan bieden wij jou de mogelijkheid om te werken in een interessant en uitdagend bedrijf met 
bijbehorende beloning. 

 


