Wijnkamp Werving & Selectie B.V.
Ondernemerscentrum “Canaalstaete”
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Tel.: 010 – 413 8 444
e-mail: info@wwns-wijnkamp.nl
website : www.wwns-wijnkamp.nl

Voor onze opdrachtgever, een van oorsprong familiebedrijf wat inmiddels na bijna een eeuw
is uitgegroeid tot een succesvolle internationaal werkende organisatie, toeleverancier in industriële
componenten, zijn wij op zoek naar een:
FUNCTIE:

Application engineer (M/V)

FUNCTIEOMSCHRIJVING:


Jouw ervaring ligt zowel in de in de techniek en de commercie



Met jouw kennis op het gebied van vloeistoftechniek adviseer je jouw relaties



Om dit goed te kunnen realiseren beheer en coördineer je het gehele ontwerp cq ontwikkeltraject



Jij fungeert als aanspreekpunt voor zowel je klant als intern bij je collega’s



Je werkt intensief samen met de engineeringafdeling

EISEN:
 Minimaal HBO werk- en denkniveau (Werktuigbouwkunde)
 Ruime kennis en ervaring met een variëteit aan slangen, compensatoren, fittingen koppelingen
 Ervaring binnen de OEM sector is een must
 Ervaring met coördineren van ontwikkeltrajecten
 Uitstekende beheersing van de nederlandse, engelse taal in woord en geschrift
 Duitse taal is gewenst maar is geen must
ARBEIDSOVEREENKOMST:
 Vast
 Fulltime
WERKLOCATIE:
Regio Den Haag/Rotterdam
SOLLICITATIEWIJZE:
Interesse in deze functie?
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl
Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw
interesse naar uit gaat.
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment
in portefeuille hebben.
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Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status.
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