
Project Engineer

VGI-Promatec is gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen 
van machines voor foodgerelateerde industrieën. Dat doen we 
door gebruik te maken van onze jarenlange kennis en ervaring op 
het gebied van producthandling. Om onze groei voort te zetten 
zijn wij op zoek naar een doorgewinterde project engineer! Wil jij 
ons team komen versterken? Lees dan snel verder!



Project Engineer
Hapert | HBO | 40 uur

Dit ga je doen
Bij VGI-Promatec kom je terecht in een dynamische werkomgeving, waarbij geen dag hetzelfde is. Van 
klantspecifieke machines tot complete productielijnen voor een grote diversiteit aan industrieën: alles 
komt voorbij! Een Project Engineer bij VGI-Promatec noemen wij dan ook wel een project-duizendpoot. En 
als kers op de taart, draag je de verantwoordelijkheid over complete projecten. In de praktijk betekent dit 
dan ook ‘vrijheid’ om ons te laten zien wat je in huis hebt!

De kern van jouw werkzaamheden
   Het zelfstandig ontwerpen van klantspecifieke machinelijnen. Natuurlijk werk je ook in teamverband met  

 je collega-engineers.

   Het voeren van overleg met opdrachtgevers en onze productieafdeling.

   Het opvolgen van de projectplanning en budgetten.

  Het actief meedenken met de klant. Waarbij je op eigen initiatief passende en creatieve voorstellen inbrengt.

   Het aansturen van Mechanical Engineers binnen jouw team.

Dit is wat wij jou bieden
   Een dynamische en moderne werkomgeving waar je werkt in een jong en gemotiveerd team.

  Veel variatie in je dagelijkse werkzaamheden.

   Volop doorgroeimogelijkheden.

   25 vakantiedagen en 13 ADV dagen.

   Een goede pensioenregeling.

   Een actieve én bovenal gezellige personeelsvereniging.

Dit is wat wij van jou verwachten
   Je beschikt over een HBO diploma in de richting Werktuigbouwkunde en/of Mechatronica.

  Je hebt ruime ervaring als Project Engineer in de machinebouw.

   3D CAD software (Inventor of SolidWorks) kent voor jou geen geheimen.

   Je gaat creatief en innovatief te werk.

TIP!
Hier ga je werken! Scan de 
QR-code.Solliciteren of vragen?

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!

Heb jij vragen over de vacature? Je kunt hiervoor contact opnemen met 
hr@vgipromatec.nl of telefonisch via 0497 330 357. Wil je graag wat meer 
zien over ons bedrijf, neem dan vooral een kijkje op: www.vgipromatec.nl


