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TEKENAAR / ENGINEER HVAC 
juni 2017 
 

 
Dalsem Mushroom Projects bv 
 
Dalsem Mushroom Projects bv is een internationaal opererend bedrijf en vervult een 

toonaangevende rol bij de wereldwijde realisatie van champignon- en composteringsprojecten. Wij zijn 

sterk in het ontwerpen en realiseren van complete projecten als ook in de toelevering van deel 

projecten waar de nadruk ligt op klimaat installaties, computer regelsystemen, koel-, verwarming- en 

stoominstallaties, speciale inrichtingen en componenten voor de sector en nog veel meer. Dalsem 

Mushroom Projects B.V. maakt deel uit van de Dalsem-groep te Den Hoorn. 

 
Functie  
 
Als tekenaar/engineer verzorg je het ontwerp en tekenwerk voor de klimaat installaties in onze bouw 

projecten die wij in uitvoering hebben en in voorkomende gevallen ontwerpen ter ondersteuning van 

de verkoop, In overleg met de projectleider maak je bestek tekeningen, ontwerp- en detail tekeningen 

voor lucht behandeling installaties, koud en heet waterleidingen, lay out en overzicht tekeningen.  

Voor onze toeleveranciers maak je ook productie tekeningen. Omdat wij ook Turn Key projecten 

realiseren krijg je ook te maken met bouw en elektra installaties en hieraan gerelateerd tekenwerk.  

Wij bieden je de mogelijkheid je ook in deze disciplines te bekwamen waarmee je een zeer gevarieerd 

takenpakket krijgt toebedeeld en jezelf verder kunt ontwikkelen. Dit maakt het werk zeer interessant 

maar vraagt ook inzet en kennis van je. 

 

In jouw functie sta je dicht op de productie van onderdelen en de realisatie van de werken. 

gaan dat het werk gevarieerd en breed is georiënteerd. Het verstrekken van informatie aan zowel 

toeleverancier als de klant behoort tot jouw werkzaamheden. 

je draagt zorg voor de aansturing van de archivering en organisatie van het tekenwerk. 

 

Bij het tekenen wordt gebruik gemaakt van de pakketten Autocad en Inventor. Bij Inventor wordt er 

ook gewerkt met de Vault, enige ervaring hier mee is een pre. De aanschaf van het pakket Revit wordt 

overwogen. 

 

U werkt met 3 tot 4 collega tekenaars aan onze productie- en project tekeningen. Deze interessante 

en uitdagende functie heeft een dynamiek waar internationale contacten samen gaan met technisch 

gevarieerde projecten in een markt waar Nederland wereldwijd de absoluut leidende rol heeft 

verworven. 

 

Functie eisen  

Wij vragen enige jaren werkervaring alsmede werk en denk niveau MBO/HBO werktuigbouwkunde of 

gelijkwaardig.  Beheersing en ervaring met de pakketten Autocad en Inventor of een ander 3D pakket 

is vereist en Revit is aanbevolen. 

Je werkt gestructureerd en beschikt over goede communicatieve eigenschappen. 

Je hebt verantwoordelijkheid gevoel en bent praktisch ingesteld. 

Talenkennis: Nederlands en Engels in woord en geschrift, bij voorkeur ook Duits. 

Kennis van SAP is een pre. 
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Filosofie van Dalsem 

 
Wij richten ons op de levering van technologie, projecten en installaties voor de champignonteelt als 

globale speler. Onze projecten zijn inmiddels in tientallen landen gerealiseerd, verspreid over de 

gehele aardbol. 

Kerngedachte bij Dalsem is het vergaren, ontwikkelen en verkopen van kennis en daarmee de 

projecten en installaties. We zijn een relatief kleine organisatie gericht op deze projectontwikkeling.  

Al onze installaties en projecten worden bij ons op kantoor tot in detail uitgewerkt en getekend waarop 

de productie in het merendeel van de gevallen word uitbesteed, voor een deel in Oost Europa en Azië. 

Gemiddeld werken een tien- tot twintigtal mensen indirect voor onze organisatie. Een klein gedeelte 

van de productie vindt plaats in ons bedrijf. Met deze benadering wordt economisch optimaal 

geproduceerd, zijn we slagvaardig en lenig. 

 

 

Missie Dalsem 

 
Goede en betrouwbare partner zijn voor de klant met een inhoudelijke meerwaarde. Met kennis en 

deskundigheid tot optimale voorstellen komen. Een installatie leveren die hoog van kwaliteit is en op 

een zo economisch mogelijke manier wordt geproduceerd. 

Algemeen 

 
We zijn gevestigd in een gezellig en modern kantoor met enthousiaste collega's die allemaal zeer 

betrokken zijn bij het werk en informeel met elkaar omgaan. Wij bieden uitstekende primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Contactgegevens 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. van Oostrum of de heer L. Douven  

via 077-3985525. 

 

Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan:  

 

DALSEM Mushroom Projects B.V. 

Ter attentie van de Directie 

Postbus 6191 

5960 AD Horst 

 

of stuur uw sollicitatie naar: info@dalsemmushroom.nl 

 

 

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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