
 
Ben jij klaar voor een nieuwe ervaring als Service &
Mechanical Engineer bij een gedreven innovatieve

organisatie? 
 

Heb je ervaring en/of affiniteit in de machine- en
apparatenbouw en lijkt het je leuk om machines ofwel
hele productielijnen te ontwikkelen, als ook de rol van

servicemanager op je te nemen? Wij zijn een hecht
team en we zoeken een collega met passie voor het
vak die samen met ons de volgende stap wil zetten.

 
Benieuwd wat wij zoal doen? 

Bekijk onze website: www.freshtech.nl 
of neem contact met ons op. 

  

www.freshtech.nl

Solliciteer direct 

We are hiring

http://www.freshtech.nl/


Als Service & Mechanical Engineer ben je bij ons breed inzetbaar: van het
uitwerken en productie klaar maken van machines, het engineeren & creëren
van nieuwe machine, het inplannen en aansturen van de servicemonteurs als
ook contacten onderhouden met klanten.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de machines te tekenen in Solidworks,
werktekeningen te maken en onderdelen te bestellen bij leveranciers. Tevens
heb je nauw contact met de monteurs die de machines zullen opbouwen en
onderhouden, als het service gericht onderhouden van klantcontacten. Zo blijf
je bij het gehele project betrokken en zie je al snel het resultaat van jouw werk.
Ook word je gevraagd om mee te denken aan de ontwikkelingen van nieuwe
machines. In deze functie is het ook mogelijk om als Project engineer te
fungeren en een deel van de planning en organisatie van de service &
onderhoud op je te nemen. 

Binnen Freshtech hechten we naast technische kennis veel waarde aan
verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig kunnen werken en een open
werkcultuur. We bieden een marktconform salaris, hebben 28 vakantiedagen
en hanteren het cao van metaal & techniek. We staan voor deze functie open
voor sollicitanten met hbo/wo werk- en denkniveau. 

Contractduur 12 maanden met uitzicht op vast dienstverband. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Interesse?
Stuur je CV naar info@freshtech.nl. Heb je eerst nog wat vragen? 

Die kan je stellen aan: Michel Koppert (0714-520 414). 

Wij zijn een team van gedreven engineers die graag “out of the box”
denken. Wij leveren zowel standaard producten, zoals onze universele
ontnester, als maatwerk. Ons vakgebied is engineering en het ontwikkelen
van speciaal machines. We zijn actief in verpakkingsmachines,
handelingssystemen, pick & place oplossingen en logistieke processen. 

Wie zijn wij? 

Wat ga je doen?

mailto:info@freshtech.nl

