Functieprofiel
Logistiek Engineer

Heb jij affiniteit met automatisering en ben je geïnteresseerd in het werken met een toegewijd team van
gekwalificeerde collega’s? Dan zou een carrière bij AGVE een geschikte kans zijn om te werken in de
geautomatiseerde industrie. Wij zijn namelijk per direct op zoek naar een

Logistiek Engineer
AGVE B.V. – Rotterdam – fulltime (40 uur)

Over de functie
AGVE is een toonaangevende fabrikant van Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s). Dit zijn volledig
geautomatiseerde voertuigen die worden gebruikt in fabrieken en magazijnen van bijvoorbeeld de papier- of
voedselindustrie. Als Logistiek Engineer ben je verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van een
logistiek AGV plan bij de klant. De dagelijkse werkzaamheden omvatten hierbij onder andere:





Het bedenken van logistieke AGV oplossingen samen met de Sales Engineer
Deze werk je uit in Autocad tekeningen en bereken je door met spreadsheetmodellen
Deze concepten verwerk je vervolgens in offertes
Je onderhoudt daarbij contact met toeleveranciers in binnen- en buitenland

Bij AGVE kennen we een vlakke organisatie. Door betrokkenheid, initiatief en bekwaamheid te tonen, krijg jij de
mogelijkheid om jouw takenpakket uit te breiden. Daarnaast bieden wij jou de kans om door te groeien in de
richting van sales of project management. Verder geloven wij dat een hoge mate van zelfstandigheid samengaat
met zo min mogelijk regels en procedures. Een goede sfeer op de werkvloer en collegialiteit zijn voor ons
belangrijke punten om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden aan de slag gaat.

Wie zoeken wij?








Minimaal HBO werk- en denkniveau richting Werktuigbouwkunde, Logistiek, Technische Vervoerskunde,
Logistics Engineering of een vergelijkbare opleiding
Je bent analytisch en doorgrondt gemakkelijk problemen
Enige jaren werkervaring in logistieke mechanisatie is een plus
Binnen je verkoopteam toon je initiatief; je zet je in om samen met je collega’s doelen te bereiken
Een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
Gedegen ervaring met Autocad 2D, MS Word, Powerpoint en Excel
In het bezit van rijbewijs B en bereid om te reizen

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, of heb je een vraag? Stuur dan een reactie met CV naar
milou.odekerken@agvegroup.com | Meer informatie over ons vind je op www.agvegroup.com
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