Wij zijn actief op zoek een project engineer die beschikt over ‘The power to perform’. Samen met een
ambitieus team van specialisten ga je grenzen verleggen in de ontwikkeling van A-merken voor de
groen- en landbouwsector.

Project Engineer
Standplaats Enschede
Werkzaamheden project engineer:
•
•
•
•

De vertaalslag maken van de klantvraag naar budget en planning
Intern zorgen voor draagvlak, het motiveren en faciliteren van projectteamleden
Het intern begeleiden van het project
Coachen van collega’s in hun ontwikkeling

Profiel project engineer:
•
•
•
•
•
•

Aantoonbare ervaring als project engineer en goede kennis van de business
Afgeronde HBO/WO opleiding, richting techniek is een pre
Uitstekende kennis van Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift
Kennis van 3D tekenpakketten
Peoplemanager, analytisch, pro-actief en klantgericht zijn woorden die bij je passen
Bereid tot reizen

Wat kun je van ons verwachten?

Als project engineer bij Roberine & Votex krijg je de kans om mee te denken in de ontwikkeling
van de meest toonaangevende merken in de groen- en landbouwsector. Het team bestaat uit
acht enthousiaste, ervaren specialisten die hun vak goed verstaan. Je gaat werken binnen een
inspirerende omgeving waar je het gehele proces van begin tot eind kunt volgen. Wij bieden je een
zelfstandige functie met veel vrijheid en een marktconform salaris. Uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden volgens de Metalelektro CAO. Een informele en gezellige werkomgeving met
voldoende kansen voor ontwikkeling en zelfontplooiing.

Bedrijfsprofielen

De fabriek van Roberine & Votex is gevestigd in Enschede. Hier wordt het hele proces doorlopen van
ontwikkeling en productie tot after-sales. Roberine is voor professionals die gespecialiseerd zijn in het
beheer van sportvelden, parken en openbaar groen. Sinds 1951 staat dit Nederlands merk bekend om
de uitzonderlijke hoge kwaliteit en het perfecte maaibeeld. Het krachtige en uitgebreide productgamma
van Votex bestaat uit (klepel)maaiers, blazers en zuigwagens voor de groen- en landbouwsector.
De machines van Votex worden wereldwijd verspreid in meer dan 25 landen.
Roberine & Votex zijn onderdeel van Dutch Power Company. Andere merken die tot de Dutch Power
Company groep behoren zijn: Conver, Herder en Precision Makers.

Interesse?

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Stuur je motivatie en CV naar fprins@roberine.com. Wil je meer weten over de functie? Neem
dan contact op met Tjarko de Jong: 053-4838383.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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