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 ETF zoekt een (m/v) 

                                           Manager Elektro- en Software Engineering 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF Machinefabriek B.V                                
een dynamische, moderne, 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 

 

Doelstelling van deze nieuwe functie: 
Het aansturen van de afdelingen Elektro- en Software Engineering. 

 
Functie inhoud 
• Leiding geven aan en inspireren van een team van ca. 10 medewerkers. 
• Inplannen van de werkzaamheden van de elektro en software engineers en deze 
 werkzaamheden afstemmen met de andere afdelingen en projectmanagers. 
• Inhoudelijk controleren van het  werk van de electrical- en software engineers. 
• Uitbesteden van Elektro- en Software Engineering aan derden. 
• Organiseren en standaardiseren van de “way of working” en doorvoeren  
 efficiencyverbeteringen. 
• Initieren en (laten) uitvoeren van innovatieprojecten. 
• Rapporteert aan de Director Operations en werkt nauw samen met de  
 Manager Mechanical Engineering, Manager Assembly en Project Management. 

 
ETF vraagt: 
• Opleidingsniveau: HBO+ (elektrotechniek / software / mechatronica). 
• Ervaring in soortgelijke functie is een must. 
• Electro-engineering en het programmeren van PLC’s. Kennis van een hogere 

programmeertaal zoals C++ is een pré. 
 

 

 
 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal; mondelinge 
 en schriftelijke beheersing van de Duitse taal is een pré. 
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 
• Representatief, flexibele instelling. 
• Kunnen werken onder druk. 
• Woonachtig in de regio 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.; hr@etf.nl.                                                           
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kunt  u contact opnemen met de heer Johan Veldhuis; Operations Director                                                                                                                                                                                   
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


