Concept Engineer / sales engineer
Zoek jij graag de discussie op aan de hand van jouw technische kennis, met een commerciële bril op
en met de juiste positieve teamspirit? Zet dit dan in om de vraag van onze klant, naar een van onze
high tech robotica oplossingen, te vertalen tot een technisch ontwerp.

Dit ga je doen bij ons
Als Concept Engineer vertaal jij de klantvraag naar een oplossing, waarbij je de totale scope inclusief
risico’s zorgvuldig afweegt. Je kijkt naar product- en locatiedetails, speciale wensen en technische
specificatie die de klant voorschrijft. Je staat aan de basis van het ontwerp van onze machines en
krijgt de kans om mee te werken aan de mooiste, innovatieve projecten wereldwijd.
Jij wordt een belangrijk onderdeel van PWR en van een hecht team met 5 vakkundige collega’s op de
afdeling Concept Engineering met ieder een eigen discipline. Dit team draagt als sparringpartner voor
de salesafdeling oplossingen aan op vaktechnisch en financieel-technisch gebied. Daarnaast zorgen
jullie voor een soepele overdracht van de verkochte oplossingen naar de rest van het bedrijf, zodat de
productie van de machines een vliegende start maakt.

Succes boek jij door








Constructief samenwerken en overleggen met allerlei disciplines;
Lezen en interpreteren van klantspecificaties;
Creëren van lay-out tekeningen;
Calculeren van de machines;
Relaties opbouwen met OEM bedrijven;
Overdracht en samenwerking met de afdeling mechanisch engineering;
Klanten bezoeken met onze salesmanagers (wereldwijd) en OEM’s bezoeken.

Wie wil er nou niet aan het begin staan van het ontwerp van onze dynamische high tech machines?
Uitdaging en afwisseling genoeg!

Dit vragen we van jou





Technische HBO opleiding richting werktuigbouwkunde of industriële automatisering;
2 á 3 jaar werkervaring met project- en/of sales engineering in de industriële automatisering;
Kennis van actuele softwareprogramma’s Autocad en Solidworks (of bereidheid om dit te
leren);
Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

Dit krijg je bij ons





Werken bij een technisch hoogstaande organisatie waar innovatie een belangrijke rol speelt;
Join #TeamPWR; goede sfeer, fijne collega’s en verschillende jaarlijkse en seizoensgebonden
activiteiten;
Een fulltime dienstverband (40 uur pw) en natuurlijk een passend salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden ( 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen);
Volop aandacht voor ontwikkeling, opleiding en persoonlijke vitaliteit (sportbudget).

Overtuigd van een goede match met ons?
Dan is de beurt nu aan jou! Wil je meer weten, neem dan contact op met Rosemarie Tekampe, HR
manager. Om direct te solliciteren stuur je een mail naar recruitment@pwrpack.com met je CV en een
korte motivatie. Tot binnenkort!

Over ons
PWR is dé specialist voor klant specifieke geautomatiseerde robotica oplossingen in de
voedselverpakkingsindustrie. Wij zijn gespecialiseerd in het highspeed verpakken van producten met
behulp van delta robots. Onze producten zijn hoogwaardige technische oplossingen, waarvoor we
uitdagende techniek in huis hebben en deze voortdurend blijven ontwikkelen.
Wij begrijpen waar onze klanten naar op zoek zijn en gaan een nauwe samenwerking aan in het
gehele proces. Met de meest actuele technologie realiseren wij oplossingen die hoge efficiëntie,
minimale stilstand, lage kosten van eigenaarschap en de beste prijs/kwaliteitsverhouding garanderen.
Een goede relatie met onze klanten is een vitaal onderdeel van ons bedrijf.
PWR is wereldwijd actief met een hoofdkantoor gevestigd in Ede, centraal in Nederland.
Kijk zeker voor uitgebreidere informatie op onze site www.pwrpack.com

PS. Met deze vacature willen wij onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie!
Wij behandelen elke sollicitatie vertrouwelijk en zullen je gegevens ook zo behandelen. Wij zullen nooit zonder
toestemming persoonlijke gegevens aan derden verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de
sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze
database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft
bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan PWR Pack op elk moment
verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.

