
Engineer / Projectleider

Functieomschrijving

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie, waarin je jezelf kan ontwikkelen en kan werken binnen

een fijn team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bij ons begin je om 8:00 met een sterke kop koffie en praat je gezellig bij met je collega’s. Als engineer

/ projectleider ben je de technische leider van een of meerdere projecten. Hierbij heb jij de

verantwoordelijkheid over het inmeten, tekenen, construeren en technische communicatie van de

projecten.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een ervaren engineer/projectleider die een passie heeft voor techniek en op

zoek is naar een nieuwe uitdaging.

Waarom is Spako een uniek bedrijf om in te werken?

Spako Food Machinery, opgericht in 1954, is een onderneming die gespecialiseerd is in het

produceren van ambachtelijke- en industriële voedingsmiddelen apparatuur. Deze machines worden

gebruikt voor het koken,  bakken, braden, roeren en roken. Vanaf januari 2020 zijn wij definitief

onderdeel van Van Bussel Metaaltechniek geworden. We hebben een jong en vooruitstrevend team

dat groeiende is. Om aan onze groeidoelstellingen te kunnen voldoen zijn we per direct op zoek naar

een nieuwe engineer / projectleider.

De Job

Als engineer/projectleider heb jij de verantwoordelijkheid over uitdagende projecten. Je bent in staat

om het pakket van eisen om te zetten in een goed onderbouwd ontwerp dat voldoet aan de wensen

van de klant.

• Het uitwerken van een product of project in Solidworks.
• De werkvoorbereiding uitwerken via het ERP systeem, voor de productie afdelingen.
• De productievoortgang van het project of product mee bewaken.
• Vraagbaken voor de diverse productie afdelingen.
• Communicatie m.b.t. tot het product of project met de klant.
• Het product of project tot een commercieel succes maken.
• Inmeten op locatie.

Jouw profiel
● Je bent enthousiast, flexibel en bereid om te leren.
● Je bent representatief en kunt communiceren met zowel productie als met klanten.
● bent een echte teamplayer.
● Hebt ervaring met 3D tekenen, Solidworks is een pré.
● Je hebt een technische opleiding gevolgd bij voorkeur WTB,  mechatronica of een

vergelijkbare richting op MBO+ of HBO niveau.
● Ervaring binnen de voedingsmiddelen industrie is een pré
● Verstand van stoomcomponenten en elektrocomponenten is een pré maar wel mooi mee

genomen.



Wat wij je bieden
• Een uitdagende, zelfstandige, afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een

innovatief bedrijf.
• Functie met vast dienstverband
• Het salaris is conform jouw competenties.

Ben jij die enthousiaste engineer/projectleider die niet bang is om de schouders eronder te zetten?
Wil je werken in een innovatief vooruitstrevend bedrijf?
Dan zijn wij op zoek naar jouw!

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je CV per mail naar thomas@vanbussel.com. Eerst
meer informatie? Neem dan contact op met Thomas Waals.
Thomas Waals, thomas@vanbussel.com.
Spako Food Machinery
Kortijzer 11
5721 VE Asten
www.spako.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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