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Mechanical Engineer 

 
VGI-Promatec ondersteunt klanten bij de ontwikkeling van machines. Dat doen we door 
gebruik te maken van onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van product 
handling. De afgelopen jaren wisten we een mooie groei door te maken. Met als kers op de 
taart de verhuizing in 2020 naar ons nieuwe pand! Wil jij ons team komen versterken?  
Lees dan snel verder! 
 
Dit ga je doen 

Werken bij VGI-Promatec B.V. is werken met veel afwisseling, van klantspecifieke machines 
tot complete productielijnen voor diverse industrieën. Heb jij passie voor techniek en vind je 
het leuk om in een technische omgeving aan uitdagende projecten te werken? Dan is de 
functie van Mechanical Engineer wellicht iets voor jou!  
 
Een greep uit jouw werkzaamheden 

- Je ontwerpt zelfstandig kleinere machines; 
- Je werkt in teamverband machines en systemen uit onder leiding van een Project 

Engineer of Project Manager; 
- Je voert regelmatig overleg met opdrachtgevers en productieafdelingen; 
- Je denkt actief mee met de klant en komt op eigen initiatief met passende 

voorstellen. 
 
Wat verwachten we van je? 

- Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding in de richting van Werktuigbouwkunde en/of 
Mechatronica en eerste werkervaring als Mechanical Engineer in de machinebouw; 

- Je hebt ervaring met 3D software, zoals: Inventor en SolidWorks; 
- Je bent creatief en innovatief; 
- Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken. 

 
Dit bieden wij jou 

- Een goed salaris afhankelijk van opleiding en ervaring; 

- Een afwisselende baan in een mooie moderne werkplek in ons nieuwe pand; 

- Doorgroeimogelijkheden; 

- 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen; 

- Een goede pensioenregeling; 

- Actieve personeelsvereniging met diverse uitstapjes. 

 
Zie jij een carrière bij VGI-Promatec wel zitten?  
Solliciteer dan direct en stuur jouw CV en motivatie naar hr@vgipromatec.nl.  
We zien jouw sollicitatie heel graag tegemoet! 
 
Vragen of meer weten? 
Heb jij vragen over de vacature? Je kunt hiervoor contact opnemen met hr@vgipromatec.nl 
of neem contact met afdeling HR op via 0497 330 057. Wil je graag wat meer zien over ons 
bedrijf, neem dan vooral een kijkje op: www.vgipromatec.nl   
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