
 

          
Surface Treatment zoekt wegens uitbreiding naar een betrokken en gedreven 
 

Engineer voor onze plant in Maasbracht. 
 
In je rol als engineer verbeter je onze technologische ontwikkelingen en handel je verzoeken af voor 
nieuwe behandelingen van producten. Onderzoek naar en het benutten van technologische 
ontwikkelingen die kunnen leiden naar oplossingen in complexe vraagstukken zijn een duidelijke 
drijfveer. Je verbetert ontwerpen, toegepaste technologieën en productiemethoden. 
Samen met de werkvoorbereiders weet je de klantvraagstukken om te zetten in commercieel 
haalbare oplossingen. Je blijft daarbij in gesprek met de klant en interne stakeholders van productie, 
sales, kwaliteit, werkvoorbereiding en research & development. Je maakt deel uit van een klein 
team van één werkvoorbereider en één engineer dat op korte termijn wegens gestage groei wordt 
uitgebreid tot twee werkvoorbeiders, twee engineers en een senior engineer! 
 
Karakter en kwaliteiten 
Je draagt gretig vanuit je technische know-how een bijdrage aan de ontwikkeling van ons proces. Je 
schakelt met je collega-techneuten, brainstormt vrijelijk over de technisch beste oplossing maar 
houdt begrip voor eventuele commerciële en productietechnische beperkingen. Toch laten de beste 
oplossingen je nooit los: klant is koning en die mag de beste oppervlaktebehandeling verwachten 
voor zijn hoogwaardige producten. De complexe processen van klanten in de machinebouw, 
defensie maar ook in de aerospace-, automotive- en semiconductorindustry triggeren je tot 
gespecialiseerde oplossingen en innovaties. 
 
Kennis en kunde 
- Afgeronde HBO opleiding, WTB of lucht- en ruimtevaarttechniek; 
- Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
- Kennis en ervaring met (aerospace) gerelateerde normen en voorschriften zoals NADCAP, 

Airbus, Boeing, Fokker, Lockheed Martin en AS9100; 
- Kennis van anodiseerprocessen en andere oppervlaktebehandelingen; 
- Beheersing Nederlands en Engels (Duits is een pré)  op professionele wijze op diverse niveaus. 

Wat mag je van ons verwachten? 
Uitdagend werk in een innovatie gedreven organisatie vol gepassioneerde vakmensen. Ruimte voor 
ontwikkelingen binnen je vakgebied, ontwikkelingen van de organisatie in de internationale markt, 
ontwikkeling van jezelf. Betrokken collega’s met veel ervaring die uitkijken naar je komst. Een nette 
beloning volgens de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Diverse opleidingsmogelijkheden en voldoende 
tijd voor ontspanning (25 vakantiedagen, 13 ATV dagen op fulltime basis). 
 
Surface Treatment richt zich op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technische 
oppervlaktebehandeling van met name aluminium producten. Wij kennen klanten met diverse 
industriële achtergronden: van automotive, machinebouw, de semi conductor industrie tot lucht- en 
ruimtevaartindustrie. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel en Surface Treatment 
voldoet daarbij aan eisen als ISO 9000, AQAOP-2110, AS9100 en NADCAP. Surface Treatment is 
een jonge en innovatieve organisatie in een veeleisende omgeving, groeit en is volop in 
ontwikkeling! 
 
Contact 
Neem gerust op http://www.surfacetreatment.nl/nl een kijkje in onze wereld. Herken jij jezelf in dit 
profiel en onze organisatie, dan ontvangen we graag je CV en motivatie via 
recruitment@surfacetreatment.nl onder vermelding van de vacaturenaam. 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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