
HEB JIJ NET ALS WIJ EEN PASSIE VOOR TECHNIEK EN GA JE GRAAG ZELFSTANDIG AAN DE SLAG? 
KOM DAN ONS SNELGROEIENDE TEAM IN MOERDIJK VERSTERKEN

Wie zijn wij?
Amtra Engineering bv ontwerpt, levert en produceert vulmachines en automa� serings-
oplossingen voor de food, non-food en chemische industrie. Van kant-en-klare oplossingen 
in fabrieksautoma� sering tot maatwerkmachines. Als team helpen wij onze klanten elke dag 
graag in hun uitdagingen.

Wij bieden:
Een pre�  ge werksfeer, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. 
Wij volgen het CAO van de Metaalunie met o.a. een 38-urige werkweek en 25 vakan� e-dagen. 
Benieuwd naar een vacature? We vertellen je graag meer! Mail ons via info@amtra.nl of neem 
contact op met Rens van Eden via 078 - 618 75 55.  Meer weten? www.amtra.nl/vacatures

Amtra Engineering bv zoekt technisch personeel!

Mechanische 
monteurs werkplaats
Ben jij een echte technicus en 
vind je het leuk om te sleutelen 
aan onze machinelijnen? Kom 
Amtra Engineering versterken 
als werkplaatsmonteur! Je zorgt 
ervoor dat de machinelijnen 
geassembleerd en voorbereid 
worden voor de installa� e bij de 
klant. Je bent fl exibel en je houdt 
van een dynamische omgeving, 
waarin er ook iets gevraagd wordt 
van jouw ini� a� ef.

Elektromonteurs

Ben jij een ervaren elektromonteur 
én wil jij je specialiseren in het 
elektrisch installeren van onze 
machinelijnen? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!
Je bent een technische alleskunner 
met prak� sch inzicht. Je komt te 
werken in een leuk team waarmee 
je op verschillende projecten 
ingezet kan worden. Je draait je 
hand niet om voor de installa� e en 
aanslui� ng van elektrotechnische 
installa� es in het veld. Je houdt 
van afwisseling. Je werkt precies 
en nauwkeurig en houdt rekening 
met de vragen en wensen van 
de klant. Het leuke van werken 
bij Amtra Engineering is dat je 
werkt in diverse branches aan 
uiteenlopende installa� es: van 
bescheiden besturingen tot 
complete elektrische installa� es. 

PLC So� ware 
engineers
Je bent een techneut, een 
crea� eveling met een prak� sche 
inslag. Je bent goed in analy� sch 
denken en je wilt al� jd bijleren. 
Je bent een denker, maar ook een 
doener. Je bedenkt, ontwerpt 
en ontwikkelt nieuwe so� ware 
voor PLC- en/of SCADA-systemen 
en je modifi ceert bestaande 
programmatuur. 

Solid-works
engineers
Zorg jij voor maatwerkoplossingen 
voor de machines die Amtra 
Engineering maakt? 
Als Mechanisch Engineer ontwerp 
je nieuwe en bestaande machines 
voor de verpakkingsindustrie. Je 
stelt de betreff ende specifi ca� es 
op en hebt daarnaast contact met 
toeleveranciers en klanten. Tijdens 
deze werkzaamheden hou je bij 
in een planning die je, wanneer 
nodig, ook bijstelt. Je zorgt dat 
de produc� etekeningen voldoen 
aan de geldende richtlijnen. Bij 
grote projecten werk je samen 
met meerdere collega’s en heb je 
regelma� g voortgangsoverleg. 

E-plan Hardware 
engineers
Ben jij een EPLAN tekenaar die 
op zoek is naar een afwisselende, 
uitdagende func� e? 
Bij Amtra Engineering bouwen we 
de gehele machinelijnen van A tot 
Z helemaal zelf. Zo bouwen we ook 
onze schakelkasten zelf. Voor deze 
func� e zijn we op zoek naar nieuwe 
collega’s die schema’s maakt voor 
die schakelkasten!
Als EPLAN tekenaar ben je 
verantwoordelijk voor het 
genereren en afwerken van 
elektrische schema’s in EPLAN. 
Je selecteert de juiste hardware 
en andere elektrotechnische 
componenten. Na het uitgeven 
van de schema’s kunnen de 
besturingsonderdelen besteld 
worden door de afdeling 
paneelbouw, die vervolgens de kast 
gaat maken

Service-monteurs 
buitendienst
Geen dag is hetzelfde als 
service-monteur, zowel qua 
werkzaamheden die je verricht 
als de loca� es waar je terecht 
komt. Je werkgebied strekt zich 
uit door Nederland enBelgie. 
Als service-monteur WTB houd 
jij je bezig met het installeren 
van nieuwe machinelijnen op 
loca� e bij klanten, verricht je 
onderhoud en nazorg aan reeds 
geleverde machinelijnen en 
los je mechanische storingen 
bij klanten op. Als er intern op 
onze produc� eloca� e wat extra 
handen nodig zijn spring jij te 
hulp en assembleer en test je 
machinelijnen in de werkplaats.

Boekhoudkundig 
medewerkster 
(part-� me) met ervaring


