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Project / Application Engineer

Profiel bedrijf:
Terlet BV maakt deel uit van Proxes Holding GmbH en is gespecialiseerd in de ontwikkeling
en productie van hoogwaardige machines en systemen voor de bereiding van
voedingsmiddelen en personal care producten. Door onze ruime technische know-how, met
name in de voedingsmiddelenindustrie, werken wij als machinebouwer wereldwijd voor zowel
multinationals als lokale bedrijven.
Profiel functie:
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige en pragmatische:
Project / Application Engineer
In deze uitdagende en afwisselende functie bent u eindverantwoordelijk voor het succesvol
realiseren van meerdere projecten in binnen- en buitenland. U coördineert en stuurt aan in
termen van orderverwerking, contracttermijnen, planningen, bewaken van budgetten, projecten productspecificaties.
Er lopen tegelijkertijd diverse projecten in verschillende stadia variërend in orderwaarde van
€ 500.000,- tot € 2.000.000,-. Voor de klant bent u het primaire contact en op organisatorisch
vlak neemt u alle initiatieven die nodig zijn om de projecten tijdig en op een veilige, kwalitatief
hoogwaardige en rendabele wijze af te ronden. Dit realiseert u in nauwe samenwerking met
de afdelingen engineering, inkoop, productie en after sales.
U heeft; zowel intern als extern, face to face, telefonisch of per email intensief contact met
klanten en toeleveranciers. Als project engineer bent u tevens verantwoordelijk voor het
bespreken van meerwerk, vertragingen of claims bij klanten waardoor u daarmee ook een
commerciële rol invult. Door middel van interne en externe rapportages maakt u de planning,
voortgang en de financiële bewaking van projecten inzichtelijk.
Het grootste deel van de tijd werkt u vanuit het hoofdkantoor in Zutphen maar gedurende de
looptijd van projecten komt het regelmatig voor dat u afreist naar diverse projectlocaties in
binnen-en buitenland. U rapporteert rechtstreeks aan de commercieel directeur.

Profiel kandidaat:
Om deze functie succesvol te kunnen invullen beschikt u over een HTS-Procestechniek of
HTS-Werktuigbouwkunde opleiding, eventueel aangevuld met opleidingen op het gebied van
projectmanagement. U heeft een aantal jaren ervaring opgedaan in een projectenorganisatie,
die bij voorkeur opereerde op het gebied van proceslijnen ten behoeve van de (vloeibare)
voedingsmiddelenindustrie. Deze ervaring stelt u in staat om een procesbeschrijving te
vertalen in een P&ID en de daarbij horende Taglist te maken. U heeft dan ook ervaring met
design & constructie programma’s zoals Inventor en AutoCad. Voor het netjes structureren
en volgen van uw projecten heeft u ruime ervaring met MS Excel & MS Projects.
U heeft oog voor kwaliteit, bent doelgericht, flexibel, stressbestendig en communicatief sterk.
U bewaart het overzicht en durft verantwoording te nemen, bent initiatiefrijk, hebt visie en
denkt in risico’s en scenario’s. Uiteraard heeft u uitstekende communicatieve vaardigheden
en een natuurlijk overwicht om zaken gerealiseerd te krijgen. U kunt, zowel intern als extern,
met gesprekspartners op verschillende niveaus en met verschillende achtergronden omgaan.
Tevens beheerst u de Engelse en bij voorkeur de Duitse taal.
Wij bieden:
Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling bij een internationale speler die actief is binnen
de voedingsmiddelenindustrie.
Daarnaast bieden wij u:
• Een marktconform salaris
• CAO Groot metaal
• Winstgratificatie
• Laptop en smartphone
• Standplaats: Zutphen
• Dienstverband: Fulltime (40 uur)
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.
Ziet u zichzelf in deze zelfstandige en afwisselende baan binnen een organisatie die volop in
beweging is? Reageer dan nu door middel van een gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien
van CV.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.W. van Empel,
HR-Manager, op tel. 0575 59 31 79 of via hrm@terlet.com. Zie ook: www.terlet.com.

