Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek:

Engineer
Marvu foodprocessing equipment is op zoek naar een leergierige Engineer. Iemand met kennis van
transportsystemen en machinebouw, een gestructureerde manier van werken en bij voorkeur met
ervaring in de voedingsmiddelenindustrie. Nieuwgierig? Lees dan verder.
Jouw rol als Engineer bij Marvu:
Als Engineer ben jij de basis van ieder project. Dat betekent dat je met jouw kennis van 3D schetsen en
modellen de wens van de klant tot leven laat komen. Vanaf ontwerp tot en met de realisatie van het
project, ben jij betrokken. Naast het uitwerken van 3D schetsen werk je nauw samen met Operationeel
Management om de voortgang van lopende projecten te bewaken. In jouw rol als engineer is het
belangrijk dat je nauwkeurig werkt, samen met jouw collega’s controleer je elkaars tekeningen en
review je afgeronde projecten. Zo blijft de kwaliteit van Marvu gewaarborgd en kunnen wij onze klanten
de beste oplossingen blijven bieden!
Dit ga je doen:
• Je vertaalt klantwensen naar concrete en haalbare oplossingen.
• Je maakt 3D schetsen of modellen voor klantoverleg en offertes.
• Je controleert eigengemaakte tekeningen en die van jouw collega’s.
• Je beantwoordt technische vraagstukken van zowel klanten als collega’s.
• Je bewaakt deadlines en de kwaliteit van projecten samen met Operationeel Management.
• Je bedenkt creatieve en innovatieve oplossingen voor procesverbetering.
Dit bieden wij:
• Werk in een interessante en snelgroeiende industrie.
• Een dynamische werkomgeving.
• Zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden door middel van coaching- en opleidingstrajecten.
• Goede arbeidsvoorwaarden.
• Een goede werk-privé balans.
Functie eisen:
• Minimaal MBO werk- en denkniveau bij voorkeur met de richting werktuigbouwkunde of
mechatronica.
• Beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
• Technische tekeningen kunnen lezen en 3D ontwerpschetsen kunnen maken.
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Over Marvu foodprocessing equipment
Sinds 1993 specialiseert Marvu foodprocessing equipment zich in het ontwikkelen en produceren van
roestvaststalentransportbanden en speciaal machines. Wij durven dan ook met zekerheid te zeggen dat
we een bekende speler en betrouwbare leverancier zijn op het gebied van transportsystemen en
machinebouw in de voedingsmiddelenindustrie. Dagelijks ondersteunen wij zowel nationale als
internationale klanten in het complete foodprocessingspakket: van advies, ontwerp, productie,
assemblage, in bedrijfstelling tot persoonlijke service en revisie.
Wil je meer weten over Marvu of ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met
Marc Vulders.
T +31 (0)413 478828
E m.vulders@marvu.nl
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