
 

 

LEADING IN TECHNOLOGY! 

Sormac is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen 
ontwikkelt en produceert voor de versverwerking van groenten. 

We hebben een uitstekende reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen, 
wortelen en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was- en droogsystemen 
voor bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en functionaliteit, 
waardoor onze klanten het best mogelijke eindproduct kunnen leveren aan hun klanten. 

 
Voor de uitbreiding van onze afdeling Project Engineering zijn wij per direct op zoek naar 
een: 

PROJECT ENGINEER  
 
Functie-informatie: 
De Project Engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van technische 
constructies, machines en (deel)systemen.  
 
Hij / zij: 

 stelt ontwerpspecificaties op 
 werkt schetsen en technische specificaties van installaties en machines uit 
 werkt gedetailleerd volgens de gangbare tekeningnormen (ISO/NEN) 
 werkt aan standaardisatie van producten en werkwijzen binnen de afdeling 

Project Engineering 
 voert revisies op bestaande tekeningen door  
 voert sterkteberekeningen uit (statisch en dynamisch) 
 lost technische problemen in de afdeling Productie op 
 geeft interne technische projectbegeleiding 
 is zelfstandig en flexibel ingesteld met betrekking tot het uitvoeren van 

wisselende opdrachten 
 draagt zorg voor archivering en het bijhouden van documentatie 

  



 
 
 
 
 

Functie-eisen: 
 
De Project Engineer: 

 heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie 
 heeft een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding 

werktuigbouwkunde of mechatronica  
 heeft kennis van technische teken-software (kennis van SolidWorks is een pré)  
 heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en is in staat zowel intern als 

extern op meerdere niveaus te communiceren 
 kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid voor behaalde resultaten 
 heeft een klant- en servicegerichte houding en instelling 
 heeft een hands-on mentaliteit en kan gestructureerd en oplossingsgericht 

werken 
 kan prioriteiten stellen, ook onder uitdagende omstandigheden 

 
Sormac biedt: 

 een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie 
binnen een jong team 

 een marktconform salaris 
 goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13 ADV-

dagen  
 goede ontwikkelingsmogelijkheden 
 een prettige werksfeer 

 

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.    

Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen,  
worden niet meegenomen in de selectieprocedure 
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