Wil jij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame voedselproductie bij een innovatieve
machinebouwer in het hart van de zaadindustrie; Seed Valley. SPH wil groeien en investeren in
gedreven mensen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Ben je pragmatisch, oplossingsgericht en vind
je het een uitdaging om in een dynamische omgeving te werken dan zijn wij op zoek naar jou!
Proces Engineer (FT)
Als Proces Engineer bij SPH begeleidt je offertes en projecten waarin het dimensioneren en
configureren van machines en installaties centraal staat en waarbij je ervaring, praktische- en
theoretische kennis inbrengt. Je werkt in verschillende projectteams nauw samen met collega’s van de
afdelingen sales, procestechniek, engineering en besturingstechniek.
Je werkzaamheden zijn:
•
•
•
•
•

Opstellen van nieuwe procesontwerpen in proces flow diagrams (PFD) en vertaling naar de juiste
processchema’s (P&ID);
Zelfstandig proces technische berekeningen uitvoeren en machines en installaties
dimensioneren;
Ondersteunen bij het testen van machines en installaties (FAT);
Ondersteuning verlenen bij klantvragen en commissioning trajecten (SAT);
Het ontwikkelen van proces oplossingen binnen een multidisciplinair ontwikkelteam.

Wie zoeken wij? Heb jij…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO opleiding Werktuigbouwkunde, Procestechniek of Elektrotechniek;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie in de machinebouw;
Ervaring in proces engineering binnen een multi-project omgeving waarbij leiderschap,
probleemanalyse en oordeelsvorming van belang zijn;
Ervaring met meet- en regeltechnieken en thermodynamica;
Ervaring met het opzetten van PFD en P&ID;
Ervaring om PFD en P&ID om te zetten naar functionele beschrijvingen van machines en
installaties;
Planmatig en accuraat;
Ervaring met projectmatig werken;
Een sterk analytisch vermogen en affiniteit met natuur- en wiskunde;
Een klantgerichte houding, ben je assertief en bezit je organiserend vermogen;
Sterke teamwork eigenschappen maar kan ook goed zelfstandig werken;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal.

Seed Processing Holland biedt jou:
Uitdagende projecten en uitstekende groeimogelijkheden. Daarnaast is er volop ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en vinden we het belangrijk dat je het beste uit je zelf haalt. Een professioneel team van 75
medewerkers maakt ons bedrijf succesvol. Goede sfeer, collegialiteit en samenwerking zijn belangrijke
kernwaarden.
Wij bieden een salaris conform de CAO Metaal & Techniek. Je werkt onder goede
arbeidsomstandigheden in een prettige werksfeer bij een groeiend bedrijf.
Voor een persoonlijke toelichting kun je contact opnemen met Perrie Renette,
telefoonnummer 0228-784151.
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Heb je interesse in deze functie, mail dan je brief met motivatie en uitgebreide CV naar
personeelszaken@seedprocessing.nl, t.a.v. Martine Commandeur en voor een persoonlijke toelichting te
bereiken op telnr. 0228-353023.
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