
Finis Foodprocessing Equipment B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd machines voor de groente- en aardappelverwerkende 

industrie. Als toonaangevende leverancier hebben wij wereldwijd een voorname plek in de aardappelverwerkingsmarkt verworven en zijn 

wij marktleider in de uienschilmarkt. Finis is een dynamische onderneming die al meer dan 80 jaar bestaat. Door onze innovatieve en inte-

grale aanpak hebben wij een sterke positie opgebouwd in het aanbieden van complete productielijnen. We zijn trots op het feit dat we tal 

van grote productie bedrijven hebben geholpen om de productie efficiëntie te verbeteren met onze machines. De ontwikkeling van nieuwe 

machines gaat in nauwe samenwerking met onze klanten, niet alleen om bestaande principes te verbeteren maar ook om nieuwe producten 

op de markt te brengen. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze klanten en als familiebedrijf hebben 

wij klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Finis is opgericht in 1924 en gevestigd in Ulft.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een:

Machinebouwer
Functie omschrijving 
Als machinebouwer ben je werkzaam in een team van techneuten welke allemaal het doel hebben om een perfect werkende machine af 

te leveren. De werkzaamheden zijn vooral mechanisch getint. Er wordt veel gebruik gemaakt van pneumatiek en sensoren/motoren. Deze 

moeten allemaal volgens tekening en schema worden geïnstalleerd. Als machinebouwer ben je verantwoordelijk voor de juiste opbouw en 

werking van de verschillende machines. Afhankelijk van de grote van een machine bouw je deze alleen om in teamverband. Je ontvang de 

opdracht voor de bouw van een machine of machine deel van de werkplaats leiding, en met de verkregen onderdelen welke vooraf worden 

klaargelegd start je vervolgens je opdracht. 

Taken 
    Je ontvangt opdrachten, leest schema’s en tekeningen, overziet en bepaalt binnen het modulair systeem de volgorde van monteren en   

        samenstellen. 

    Je monteert en controleert machines en systemen, bestaande uit pneumatische, elektrotechnische, vision- en servogestuurde 

        onderdelen. 

    Je verricht tevens aanverwante werkzaamheden, analyseert mogelijke problemen en lost optredende storingen op. 

Functie eisen 
    Je hebt een technische opleiding op MBO+-niveau en bij voorkeur een werkbouwtuigkundige achtergrond met als specialisatie 

        machinebouw. 

    Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in de machinebouw. Ervaring in de food is een pré. 

    Je hebt ervaring met besturingstechniek, elektrotechniek en pneumatiek. 

    Ervaring met VISION - en SERVO-systemen is een pré. 

    Je hebt goede sociale vaardigheden en een flexibele instelling. 

    Je bent communicatief, creatief, nauwkeurig en stressbestendig. 

    Je bent bereid om buiten kantooruren werk te verrichten in binnen- en buitenland (ook in het weekend). 

    Goede beheersing van de Nederlandse taal. Engels, Duits en Frans is een pre 

    Je woont maximaal 30 km van Ulft of bent bereid te verhuizen. 

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw C.V. met motivatie naar: info@finis.nl


