vacature
Jr. R&D Engineer
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Wie is Sormac?

Sormac B.V. gevestigd in Venlo
Ruim 100 jaar geleden opgericht met het specialisme de
ontwikkeling en productie van SORteerMAChines
Anno 2022 een wereldwijd, toonaangevend bedrijf dat
machines en verwerkingslijnen ontwikkelt en produceert voor
de versverwerking van groenten
Meer dan 100 collega’s die zich dagelijks met hart en ziel
inzetten voor de firma
Sormac heeft alles in eigen huis, van het bewerken van
plaatwerk tot het assembleren van complete verwerkingslijnen
Sales & service kantoor in de Verenigde Staten
Small details, big difference:
wij streven naar perfectie in ieder detail van ons werk

Wat ga je doen bij Sormac?
■
■
■
■

Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het ontwerp
van machines;
Werkt schetsen uit en stelt technische specificaties van
installaties en machines vast in 3D CAD programma
(SolidWorks);
Overlegt met leveranciers over componentspecificaties en
productietechnieken;
Uitvoeren en ondersteunen bij praktijktesten van machines
t.b.v. ontwikkelingen.
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Wat breng je mee?
■
■
■
■

Minimaal afgeronde opleiding MBO Werktuigbouwkunde;
Enkele jaren werkervaring is een pré;
Affiniteit met machinebouw en aandrijftechnieken;
Een doeners mentaliteit, je gaat in teamverband gestructureerd
en oplossingsgericht te werk.

Wat bieden wij?

Een jaarcontract met optie tot vast contract
Een marktconform salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
27 vakantiedagen en 13 ADV-dagen (CAO Metalektro)
Een actieve personeelsverenging met gezellige uitjes
Een goede werksfeer in een jong, gedreven team
Korte communicatielijnen en een snel besluitvormingsproces

Hebben wij je interesse gewekt en
wil je reageren op deze vacature?
Stuur dan je uitgebreide motivatie en cv per e-mail naar:
s.merkx@sormac.nl
Voor telefonische informatie kun je terecht bij
Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.

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

Venlo – The Netherlands | www.sormac.nl

