LINCO Food Systems B.V. maakt onderdeel uit van de BAADER Groep die zich met wereldwijd ruim 1100
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:

Mechanical Engineer Chilling / Koeltechniek (fulltime) m/v
Als medewerker bij LINCO Food Systems BV ben je betrokken bij de ontwikkeling van oplossingen die bijdragen
aan verdere versterking van de positie van LINCO Food Systems bij de toonaangevende leveranciers op de
wereldmarkt voor food processing. Wij zoeken een engineer op het gebied van koeltechniek die de drijvende
persoon is om de productgroep binnen Nederland op te zetten en up-to-date te houden met betrekking tot de
technologische ontwikkeling en veiligheid en de meest geavanceerde en effectieve verwerkingsmethoden.
Je taken bestaan onder andere uit:
 Standaardisatie en optimalisatie van bestaande machines;
 Integratie van oplossingen voor onderhoud en montage;
 Technische beoordelingen van projecten;
 Verdere ontwikkeling van het productprogramma voor koeling;
 Zorgen dat de machines voldoen aan de toepasselijke wetgeving;
 Incidenteel reizen maakt deel uit van je functie.
Functie-eisen
 Afgeronde opleiding HTS Werktuigbouwkunde;
 Ervaring in een soortgelijke functie binnen de foodprocessing gericht op koeltechniek is een pre;
 Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken;
 Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
 Kennis van 3-D tekenpakketten waarbij kennis van Solid Works een pré is;
 Kennis van SAP is een pré;
 Verantwoordelijkheidsgevoel;
 Je vindt het leuk om meerdere ballen in de lucht te houden;
 Je weet de juiste mensen binnen de organisatie te vinden om kennis en ervaring op te halen en uit te
wisselen.
Ons aanbod
 Werk in een prettige, informele werkomgeving binnen het team van R&D/engineering van ca. 15
collega’s
 Vrijheid en verantwoordelijkheid en 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. F. Jentink
Broekhuizerweg 6
6983 BM Doesburg
femke.jentink@baader.com
www.baader.com
Een screening via sociale media kan deel uitmaken van de procedure.

