Vacature
Jr. Mechanical Engineer

Voor de afdeling Engineering op onze site in Zwijndrecht zijn wij op zoek naar 2 Junior Mechanical Engineers. Onze
site bestaat uit 22 productielijnen in 5 fabrieken, verdeeld over ons terrein van 16 hectare groot.
Je komt te werken in een dynamische en snel veranderende omgeving. Ben je onlangs afgestudeerd of op zoek naar
een tweede stap in je carrière? Lees dan snel verder!

Over de functie
Als Jr. Mechanical Engineer ben je verantwoordelijk voor kleinere vervangings- en verbeterprojecten, onder supervisie
van een ervaren Engineer. Je hebt contacten met de operatie als klant en met contractors als leverancier over het
ontwerp en de uitvoering. Hierbij ben je zelf verantwoordelijk voor planning, budget en kwaliteit.
Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
•
•
•
•
•
•

Ontwerpen en uitwerken van projecten/tekeningen en constructies;
Aanmaken van ‘purchase requisitions’ voor materialen en diensten die benodigd zijn om het werk uit te voeren.
Vanuit technisch oogpunt ondersteuning bieden bij aanbestedingstrajecten voor deze materialen en diensten.
Plannen, controleren en beheren van de project-uitvoering, in samenwerking met andere collega’s.
Beheer van contracten met aannemers en andere leveranciers van technische diensten.
Aanleveren van complete documentatie voor het archiveringssysteem.

Over jou
Je hebt onlangs je HBO diploma in de richting van Werktuigbouwkunde of Mechatronica behaald en bent klaar voor je
eerste of tweede stap in je carrière. Je hebt enige ervaring opgedaan binnen het vak door stages en bent verder in het
bezit van:
•
•
•

Een VCA diploma;
Projectmanagement vaardigheden;
Goede kennis van Microsoft Office en project.

Als Jr. Mechanical Engineer is het verder belangrijk dat je je herkent in het volgende: resultaatgericht, leergierig,
initiatiefrijk, goed georganiseerd en stressbestendig. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het
Nederlands. Een goede beheersing van de Engelse taal is een pré.

Over ons
Sime Darby Unimills maakt deel uit van de Maleisische multinational Sime Darby Plantation, een wereldwijd
opererend concern met een aantal eigen plantages en productiefaciliteiten. Al meer dan 100 jaar zijn we een
vooraanstaande producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de voedingsmiddelen, diervoeder en
technische industrie in Europa. In onze productiefaciliteit in Zwijndrecht beschikken we over de meest geavanceerde
verwerkingsprocessen om innovatieve en duurzame ingrediënten te ontwikkelen voor onze klanten.
Onze productielocatie in Zwijndrecht kenmerkt zich door een complexe en grote faciliteit, die volop in ontwikkeling is.
Veiligheid zit in onze genen en wij zijn er trots op om onze bijdrage te leveren aan duurzame voedingsmiddelen. Onze
cultuur is open, vriendelijk en direct en we werken hard in kleine teams met weinig hiërarchie. We zeggen waar het op
staat en houden van ons werk.
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Wij bieden
We bieden jou een brede verantwoordelijkheid en een kans om jezelf verder te ontwikkelen. Onze
arbeidsvoorwaarden zijn bijzonder goed en we hebben onze eigen CAO, zo krijg je bij ons:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Een aantrekkelijk salaris
Een vast contract in het vooruitzicht, na een jaarcontract
30 vakantiedagen en 3 ADV dagen
Een bonusregeling van maximaal 4%
Een uitgebreid inwerkprogramma
Een aantrekkelijk pensioen

En daarnaast nog vele extra’s zoals een reiskostenvergoeding en een collectieve ziektekostenverzekering.
Reageren
Ben jij enthousiast en ben je de kandidaat die we zoeken? Stuur dan je motivatie met jouw CV via de volgende link:
https://bit.ly/2Mmj9IQ.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

