Terlet BV maakt deel uit van de ProXES holding en is gespecialiseerd in de ontwikkeling
en productie van hoogwaardige procesapparatuur en proceslijnen voor de bereiding van
voedingsmiddelen en personal care producten. Door onze ruime technische know-how en
ervaring als apparatenbouwer en systeem integrator in de voedingsmiddelenindustrie,
leveren wij wereldwijd aan zowel multinationals als ook de lokale producenten.
VANWEGE STERKE GROEI ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE:

(SR) PROJECT ENGINEER
(Pos. ID 01-18JVE)
Wat houdt dit in?
Als (sr) project engineer ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een of meerdere projecten gelijktijdig. Onze projecten
kennen variërende orderomvang en doorlooptijden. Onze klanten zijn voornamelijk actief in de voedings- en personal health
care industrie. Zodra een project verkocht en overgedragen is, ben je verantwoordelijk voor de aan jouw toegewezen
projecten van ontwerp tot oplevering. Hierbij is het bewaken van het toegekende budget, levertijdvoortgang en technische
uitvoering van essentieel belang.
De dagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit; het opstellen van proces flowdiagrammen en P&ID’s, specificeren van
inkoopdelen, opvragen van offertes t.b.v. inkoopdelen, het begeleiden van CAD engineers, controleren van 3D modellen en
tekeningen, opstellen van functionele beschrijvingen en handleidingen, budgetteren van het project en levertijd
voortgangsbewaking.
Het begeleiden van installatie, inbedrijfstellen en opleveren op locatie bij de klant. Reizen en tijdelijk (kort) verblijf in het
buitenland zijn daardoor onderdeel van deze functie.
Als project engineer heb je een voorbeeldfunctie, zowel binnen als ook buiten onze organisatie, en draag je op informele
basis bij aan een positieve, opbouwende, innoverende samenwerkingscultuur.
Wie zoeken wij?
Een teamplayer met een afgeronde HBO opleiding richting werktuigbouwkunde, voedingsmiddelentechnologie of
procestechnologie.
Een ambitieuze kandidaat die werkervaring heeft opgedaan in een technisch productiebedrijf en/of projectorganisatie in de
metaalverwerkende industrie als engineer of constructeur en wil doorgroeien naar een (sr) project engineer functie.
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren ben je ervaren in het gebruik van ERP software, MS office, MS projects
en CAD programmatuur. Daarnaast is kennis van en ervaring in de voedingsmiddelenbranche een pré, evenals kennis
omtrent alle bijbehorende richtlijnen en regelgeving.
Omwille van het internationale karakter van onze firma beheers je de Engelse, en bij voorkeur ook de Duitse taal, in woord en
geschrift
Wat hebben wij te bieden?
Een zeer uitdagende en leuke functie waarin je complete productielijnen realiseert voor onze klanten. Een prettige
werkomgeving bij een internationaal opererend bedrijf dat actief is binnen de constant groeiende voedingsmiddelenindustrie
waar je volop ruimte krijgt voor eigen inbreng en persoonlijke en organisatorische ontwikkeling.
Marktconform salaris
CAO Groot metaal
Pensioen (Metalelektro)
Winstgratificatie
Dienstverband: Fulltime (40 uur)
Standplaats: Zutphen
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.
Zie jij jezelf al werken in deze enerverende, zelfstandige en afwisselende baan binnen een organisatie die volop in
ontwikkeling is, dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, graag tegemoet.
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