Manager Engineering
(lid van het MT)
De Manager Engineering geeft leiding aan de afdelingen Projectengineering, Standaardisatie en
Electrotechniek inclusief software (totaal ca. 30 fte). Daarnaast is er de behoefte een afdeling
Hydrauliek op te zetten.
De Manager Engineer weet hoe de afdelingen kunnen worden getransformeerd naar een moderne,
efficiënte, klantgerichte en kostenbewuste afdeling. Als Manager ben je verantwoordelijk voor de
implementatie van de verandering van ‘Engineer to Order’ naar ‘Configure to Order’, hebt een visie op
standaardisatie en documentatie en je vraagt je continu af hoe onze producten, systemen, diensten en
processen verder geoptimaliseerd kunnen worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe
technieken.
Overlegt met het team en veelal met de afdelingen R&D, Sales Engineering, Masterplanning,
Projectmanagement, Product Management en After Sales.
In 2019 vindt er een transitie plaats van een functionele organisatie naar een matrix organisatie. De
Manager Engineering is verantwoordelijk voor de lange termijn resource management en voor een
eenduidige hoogstaande kwaliteit van ontwerpen/tekeningen. De Manager Engineering is eigenaar
van de ontwerpen en voelt zich verantwoordelijk voor het ontwerp gedurende de gehele levensduur
van de machines.
Naast een duidelijk technische visie, zorgt de Manager Engineering voor de ontwikkeling van het team
door mensen te coachen, motiveren en vooral inspireren.
Kandidaat profiel
De kandidaat heeft een relevante technische HBO+/WO-opleiding en heeft ruime ervaring opgedaan
in een vergelijkbare managementrol waarin een verregaande standaardisatie en professionalisering is
doorgevoerd. Kennis van engineering van (grote) projecten in de machinebouw is noodzakelijk,
alsmede bekendheid met geautomatiseerde tekensystemen (3D) en kennis van hydrauliek.
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Conceptueel
Daadkrachtig
Coachend manager
Resultaatgericht

Geïnteresseerd? Stuur dan je korte motivatie inclusief curriculum vitae o.v.v. de vacaturetitel naar:
sollicitatie@bollegraaf.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martien Smid, HR
director, telefoon 0596-654333.
Een assessment zal onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bollegraaf Recycling Solutions staat wereldwijd bekend als producent van machines voor de
recyclingindustrie. In Appingedam, waar circa 150 werknemers aan onze producten werken, ontwerpt
en produceert Bollegraaf turn-key oplossingen voor het afvalprobleem van haar klanten. Te denken
valt aan sorteersystemen, balenpersen, shredders etc. De gehele Bollegraaf Group telt ca. 250
medewerkers en heeft vestigingen dan wel agenten in de meeste Europese landen, Noord-Amerika,
Australië en Azië. Zie ook www.bollegraaf.com

