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"Over TT-Engineering 

Bij alles wat wij doen zijn wij gericht op het mogelijk maken van ontwikkeling. Wij geloven 

namelijk dat investeren in kwaliteiten doet overtreffen en daarom vinden wij het belangrijk 

om onze engineers te stimuleren om nóg beter te worden in waar zij al in uitblinken. Daar 

ondersteunen wij hen graag bij. 

Wij vinden het belangrijk om onze engineers stabiliteit te bieden in een snel veranderende 

markt. Daarbij vinden wij het belangrijk om betrouwbaar te zijn voor zowel onze engineers 

als voor onze opdrachtgevers in de aerospace, automotive, machinebouw, food machinery, 

energietechniek en scheepsbouw. In een dergelijke markt vinden wij ook flexibiliteit 

belangrijk. Door ons flexibel op te stellen, anticiperen wij op veranderingen en bewegen wij 

mee met onze engineers. 

Bij TT-Engineering hebben wij een open cultuur. Dit betekent dat wij jou een eerlijk beeld 

geven van wie wij zijn en wat wij voor jou kunnen betekenen. Daarnaast zijn wij in staat om 

tot verrassende oplossingen te komen, op het moment dat wij onze kennis en onze ideeën 

open met elkaar delen. Wij zijn betrokken bij onze medewerkers en wij vinden het 

belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze organisatie. Dit betekent dat wij 

samen de koers bepalen. Wij bouwen TT-Engineering van onderen op. Elke stem telt." 

 

Startersfunctie in overleg 

"Hoe ziet je dag eruit? 

Je werkt op locatie en dat betekent dat jouw dag start bij één van onze opdrachtgevers op 

locatie. Je start jouw computer op en pakt ondertussen je eerste kopje koffie of thee. 

Sommige collega’s zijn al vroeger begonnen, daar praat je wat mee bij om vervolgens jouw 

mail te bekijken op belangrijke werkzaamheden voor die dag. In jouw afwezigheid zijn er 

een paar zaken gebeurd die vragen om direct verder opgepakt te worden. Wanneer je dit 

verwerkt hebt, start je het CAD-pakket op. Je hebt eerder deze week gewerkt aan detail- en 

samenstellingstekeningen van een nieuw product. De projectleider heeft je wat wijzigingen 

gestuurd die je nu verder kunt verwerken in de tekeningen. 



Nadat je een groot deel van de wijzigingen hebt doorgevoerd is het tijd voor een 

ontspannen lunchpauze. Met je collega’s praat je bij, terwijl je een lekkere boterham en een 

drankje neemt. Na de pauze kies je ervoor om eerst te beginnen aan een nieuw deel van de 

opdracht: het schrijven van de technische documentatie en de productinformatie van het 

nieuwe product. Het af en toe wisselen van werkzaamheden helpt je om te concentreren. 

Bovendien kan de werkplaats daardoor straks direct aan de slag met jouw ontwerp. In de 

middag vraagt een collega je mee te denken over het ontwerp en de constructie van een 

machine waar hij aan werkt. Na de door jullie besproken ideeën voor hem uitgetekend te 

hebben, pak je de detail- en samenstellingstekeningen van jouw eigen project verder op. 

Jouw teamleider is nieuwsgierig naar jouw werkzaamheden en vraagt je aan het einde van 

de dag hoe je verder bent gegaan met het project naar aanleiding van zijn wijzigingen. Vol 

overtuiging laat je hem jouw werk zien. De teamleider is tevreden en het delen van jullie 

inzicht brengt hem ook nog op wat suggesties voor verbetering. Samen onderzoeken jullie 

manieren om de verbeterpunten door te voeren. Jouw werkdag loopt ten einde en je gaat 

met een tevreden gevoel en een goed gevulde agenda voor de volgende dag naar huis." 

 

 

 

 

 


