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LEADING IN TECHNOLOGY! 

 

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie. 

Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken. 

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en 

processen die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds 

betere kwaliteit. 

Voor de uitbreiding van ons team field service engineers zijn wij per direct op zoek naar een: 

 

Field Service Engineer 

 

Functie-informatie: 

de field service engineer houdt zich bezig met: 

• Het bouwen en samenstellen van machines op de hoofdlocatie Venlo 

• het installeren en in bedrijf nemen van machines en productielijnen wereldwijd 

• het reviseren en preventief onderhouden van machines en productielijnen alsmede 

het opheffen van storingen wereldwijd 

De field service engineer bezoekt wereldwijd onze afnemers, waarbij de werkzaamheden in 

het buitenland (50% - 65%) in gezamenlijk overleg wordt vastgesteld. 

Functie-eisen: 

de kandidaat:  

• heeft minimaal een MBO werk en denk niveau 

• heeft een afgeronde werktuigbouwkundige opleiding 

• heeft ervaring in een functie als (zelfstandig) monteur buitendienst 

• kan volledig zelfstandig werken, is flexibel en heeft een positieve instelling 

• heeft ervaring met elektrotechniek en besturingen (is een pré) 

• is in bezit van rijbewijs B en eventueel E 

• spreekt Engels en Duits op basisniveau 

• is bereid om veelvuldig te reizen, tot maximaal 3 weken aaneengesloten van huis  

Sormac biedt:  

• een zelfstandige en uitdagende job in een gezonde en groeiende organisatie 

• een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  
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• een toeslag voor de externe werkzaamheden en overnachtingen 

• goede ontwikkelingsmogelijkheden 

• een prettige en collegiale werkomgeving 

Inlichtingen en reageren: 

Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Sharon Merkx (HR Manager), bereikbaar op  

telefoonnummer 077 – 782 0121. 

Uw reactie zien wij graag tegemoet via s.merkx@sormac.nl   

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.    

Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden. 

 


