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 ETF zoekt voor de afdeling Engineering een (m/v) 

                                       

Project Engineer Elektro 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF Machinefabriek B.V                                
een gezonde, moderne, groeiende, onafhankelijke             

organisatie gevestigd in Nederweert.                                                        

Ca. 60 medewerkers vormen ETF Machinefabriek            

en  ETF Ride Systems.                                                           

Zij ontwerpen en bouwen aan maatwerk                          

op het gebied van verwerkingsmachines                      

voor de tapijt-, vinyl- en non-woven industrie,          

alsmede aan attracties voor amusements- en 

themaparken. Circa 95% wordt geëxporteerd naar 

Europa, Midden- en Verre Oosten en de USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door innovatief beleid en het ontwerpen                            
en construeren van doelmatige en werk-                   

besparende installaties heeft ETF zich een 
marktleiderspositie verworven. 

 

 

 
 
 
 

ETF Machinefabriek B.V. 
 

P.O. Box 2703, 6030 AA Nederweert, The Netherlands 
Randweg Zuid 11, 6031 SX Nederweert 

Tel. +31 (0)495 677000 
Http://www.etf.nl 

 

De functie: 
-  Na een inwerkperiode zult u veelal volgens projectspecificaties de 
   elektro installatie incl. besturing (PCB / PLC) ontwikkelen van  
   individuele voertuigen en de overkoepelende attractie en/of machines 
   t.b.v. de textiel verwerkende industrie (wikkelaars etc.) 
-  Daarbij stelt u functionele beschrijvingen, risico analyses en  
   gebruikershandleidingen voor in- en extern gebruik op. 
-  U bent vanaf de offerte tot en met de oplevering bij uw projecten  
   betrokken.  
-  U bent binnen de organisatie technisch aanspreekpunt voor het  
   elektrisch deel van uw projecten. 
- U werkt in nauw overleg met de overige afdelingen binnen ETF en u 

onderhoudt contacten met klanten, toeleveranciers en 
keuringsinstanties. 

- U rapporteert aan de Manager Mechanical en Electrical Engineering.  
 

ETF vraagt: 
- Een creatieve en praktisch ingestelde elektro engineer met  
 minimaal 5 jaar relevante werkervaring. 
 
 

 
- Opleiding HTS niveau (EE) 
- Praktijkervaring met Eplan (P8) en kennis van PLC-besturingen 
 en bijbehorende netwerken. 
- Ervaring met AutoCad is een pré. 
- Goed kunnen werken in teamverband en klantgerichte instelling. 
-  Goede beheersing van Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 
-  Woonachtig in de regio Midden-Limburg, oostelijk Noord-Brabant of 

bereid zich op reisafstand te vestigen. 
 

 
ETF biedt: 
-  Een verantwoordelijke en zelfstandige baan in een internationaal 
   opererend, veelzijdig en energiek bedrijf dat up-to-date is in zowel  
   kennis als in toepassing van technieken. 
-  Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. 
-  Een informele werksfeer met het accent op teamverband en  
   collegialiteit. 
-  Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden. 

 

Spreekt deze baan u aan? Stuur uw schriftelijke sollicitatie met cv en recente pasfoto aan ETF Machinefabriek B.V.                                                   
t.a.v. mevrouw Elianne Brouwers, hr@etf.nl.                                                                                                                                                                           
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


