LINCO Food Systems B.V. maakt onderdeel uit van de BAADER Groep die zich met wereldwijd 1200
medewerkers bezighoudt met de ontwikkeling, verkoop en installatie van machines voor de
levensmiddelenindustrie. Met meer dan 60 jaar ervaring behoort LINCO tot de top 3 in dit marktsegment.
Bij LINCO Food Systems in Doesburg werken circa 100 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van
hoogtechnologische (onderdelen van) machines voor de food processing.
Voor ons team in Doesburg zijn we per direct op zoek naar een:

Electrical Engineer (38 uur per week) m/v
Als electrical engineer houd je je bezig met het ontwerpen van elektrische systemen en de hierbij behorende
besturingssoftware. Verder bestaan je taken onder andere uit:
 In overleg met afdeling R&D/Engineering bespreken en analyseren van aan te brengen elektronische
componenten.
 Toetsen en controleren, samen met R&D/Engineering of het ontwerp voldoet aan de specificaties en de
produceerbaarheid.
 Uitwerken van de ontwerpen in materiaallijsten voor inkoop met tekeningen, instellijsten.
 Zorgen voor elektrische schema’s.
 Bespreken met leveranciers over de te leveren onderdelen of samenstellingen.
 Ondersteunen van montage medewerkers bij technische vragen, bespreken van suggesties van montage
en service personeel voor verdere verbeteringen op besturingstechnisch, service- en gebruikersvlak,
mate van standaardisatie, kostentechnisch e.d..
 R&D/Engineering informeren en adviseren over mogelijke elektrische toepassingen
Functie-eisen
 HBO werk- en denkniveau richting elektrotechniek
 Kennis van EPLAN
 Affiniteit met machinebouw / metaalbewerking
 Initiatiefrijk, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig en een echte teamplayer
 Communicatief vaardig in het contact met in- en externe klanten
 Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (Duits is een pré)
 Zelfstarter
Ons aanbod
 Vrijheid en verantwoordelijkheid in een goede en informele werksfeer
 Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdaging en wil jij bijdragen aan ons succes?
Stuur dan jouw motivatie en CV naar:
LINCO Food Systems B.V.
t.a.v. mevrouw F. Jentink
Broekhuizerweg 6
6983 BM Doesburg
femke.jentink@baader.com
www.baader.com

