Wij zoeken een:

Project Engineer (Werktuigbouw)
32-38 uur per week

Wat ga je doen?
Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor het
ontwerpen van klantspecifieke machines en installaties.
Hoe ga je dat doen?
• Je lost zelfstandig mechanische vraagstukken creatief op,
met oog voor functionaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid
en onderhoudsvriendelijkheid
• Je vertaalt de wensen van de klant naar een machine
• Je denkt mee bij het ontwikkelen van nieuwe machines
• Je verzorgt de projectinkoop.
• Je controleert de voortgang en levertijd
Wat wordt er van je gevraagd?
MCR Machinery zoekt een Project Engineer die houdt van
een grote mate van verantwoordelijkheid.
• HBO werktuigbouwkunde (WTB) of je hebt dit niveau
bereikt door werkervaring
• Kennis van en ervaring met 3D-softwarepakketten
(bij voorkeur SolidWorks)
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal,
in woord en geschrift
Wat bieden wij?
• Een uitdagende functie
• Per project ben je vanaf het begin tot aan het eind betrokken
• Een jong team met een platte bedrijfscultuur en korte lijnen
• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen om jezelf te blijven
ontwikkelen
• Een 32-38 urige werkweek
• Een goed, marktconform salaris en goede
arbeidsvoorwaarden, passend bij opleiding en ervaring.

MCR Machinery
uit Marknesse is een
groeiend bedrijf dat
machines maakt voor
de voedselverwerkende
industrie.
We zijn een jong team
en hebben als doel de
klant een goed werkende
machine te leveren die
precies doet wat er wordt
verwacht.
Samen met jouw
creativiteit, gevoel voor
techniek en goede ideeën
kunnen we dit doel ook
halen.

Acquisitie naar aanleiding
van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

Zin in een nieuwe uitdaging? Neem voor meer informatie over deze vacature
contact op met Jan Pieter Reijnoudt op telefoonnummer 0527 - 205 900.
Stuur je cv met motivatie naar info@mcrmachinery.nl of naar onderstaand adres:
MCR Machinery | Oudeweg 12 | 8316 AC Marknesse

www.mcrmachinery.nl

