
Field Service Engineer
AMF Bakery Systems biedt best-in-class industriele productielijnen voor bakkerijen en andere voedselproducenten. Wij helpen onze klan-

ten nog succesvoller te worden. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Zo hebben we de eerste waterstof (H2) oven ontwikkeld voor 

industriele toepassing en ontwikkelen we allerlei andere oplossingen om onze klanten te helpen met het terugdringen van voedsel- en 

energieverspilling. AMF Bakery Systems is een trots lid van de Markel Food Group. In Nederland werken we dagelijks met ruim 180 collega’s 

vanuit locaties in Gorinchem, Bunschoten en Nieuwleusen.

HOOFD WERKTUIGBOUWKUNDIG INGENIEUR

AMF Europe is op zoek naar een Lead Mechanical Engineer om bij te dragen aan het ontwerp van hoogwaardige productielijnen voor de 

bakkerij-industrie. Dit omvat de huidige standaard apparatuur voor voedselmachines en aangepaste en oudere producten.

Primaire verantwoordelijkheden:
 Beheer alle berekeningen en tekeningen en ondersteun het proces van verkoop tot installatie

 Compileer ontwerpen met PDM met het tekensysteem Creo en SolidWorks

 Klantspecifieke ontwerpen produceren

 Technisch projectmanagement en documentatie (planning beheren, budgetten inschatten, prioriteiten stellen, technische 

 beslissingen nemen, overleggen met leveranciers, samenwerken met projectmanagers)

 Bijdragen aan engineered to order (ETO) en geconfigureerd om CTO-projecten te bestellen

 Optimaliseer het ontwerpproces continu met het team, volgens het Markel Business System (MBS)

 Als meewerkend voorman de mechanische teamactiviteiten leiden

Wat je nodig hebt om te slagen:
 HBO of WO diploma Techniek/Werktuigbouwkunde

 Minimaal vijf jaar ervaring

 Mogelijkheid om meerdere processen tegelijkertijd te beheren en op een georganiseerde manier te werken

 Kennis van FEM analyses en affiniteit met thermodynamica is een pre

 Uitstekende communicatieve en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels (Duits is een pluspunt)

 Goede beheersing van Microsoft Office

Wat wij bieden:
 Competative salaris (CAO Metalektro)

 Werklocatie in Bunschoten

 Opties voor thuiswerken

 Reiskostenvergoeding en een goede pensioenvoorziening

 27 vakantiedagen per jaar en 13 ATV dagen

 Opleiding en opleiding, afhankelijk van uw wensen en ambitie en de ruimte om te groeien in uw functie

 

Ben Je Enthousiast Geworden Van Deze Baan? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar hr-eu@amfbakery.com

 


