
   
 

VACATURE INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER 

Bedrijfsomschrijving: 

Sleegers Technique is dé internationale specialist in slicen, interleaven en modulaire machinebouw. 
Wij ontwikkelen in nauw overleg met onze klanten in de voedingsmiddelenindustrie, machines op 
maat. Wij hebben een ruime ervaring met het slicen, interleaven, underleaven, wegen, stapelen, 
draaien en verpakken van vis, vlees, brood, koek en kaas. Sleegers Technique maakt producten, 
machines en complete machinelijnen die wereldwijd worden geïnstalleerd.  

 

Functieomschrijving: 

Het installeren, inspecteren, preventief onderhouden en optimaliseren van onze installaties bij 
internationale klanten. Je bent in staat volledig zelfstandig vanaf tekening en specificaties te werken 
en de klant te adviseren over effectieve en efficiënte inzet van de machines. 
Het in een buitenlandse taal overleggen met de klant, gaat je gemakkelijk af. Je bent in staat de 
machines af te stellen op zowel mechanisch als elektrisch vlak en hebt voldoende inzicht in lijn-logica 
om het systeem optimaal te laten draaien. Kortom, jij zorgt ervoor dat onze klanten zonder 
problemen door kunnen gaan met hun werk en dat hun machines blijven functioneren! 
Wanneer je niet op locatie bij klanten bent, werk je bij ons op de zaak in Nieuwkuijk. 
Je rapporteert aan de Sales & Project Manager. 

 

Functie eisen: 

• Je hebt minimaal MBO denk- en werkniveau met een hart voor techniek 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de machinebouw 

• Het in het bezit zijn van rijbewijs B 

• Nederlands en Engels in woord en schrift (een tweede vreemde taal is een pré) 

• Sociaal, flexibel en positief ingesteld  
 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• (Instrueren tot) laden en lossen van machines en controleren van leveringen op 
beschadigingen en compleetheid 

• Installeren, onderhouden en verplaatsen van nieuwe en gebruikte machines op locatie bij 
klanten, wereldwijd 

• Opbouwen of modificeren van een complete (of een deel van een) machine bij de klanten 

• Het assisteren van de klant bij het opstarten van de productielijn 
 

Wij bieden: 

• Een zelfstandige, verantwoordelijke maar ook uitdagende functie  

• Werken op afwisselende locaties bij klanten en is geen dag hetzelfde 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
 

Sollicitatieprocedure: 

Stuur je motivatie inclusief CV naar Huub@SleegersTechnique.com  
Ter attentie van Huub Sleegers  
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