Project Engineer Integrated Systems
Pregis is een toonaangevend bedrijf op het gebied van beschermende verpakkingen met productiefaciliteiten in Stevenage (Verenigd Koninkrijk), Herbrechtingen (Duitsland) en Born, Heerlen en
Eindhoven (Nederland). Wij produceren een breed scala aan innovatieve en duurzame verpakkingsoplossingen die wij leveren aan klanten in heel Europa. Alles wat we doen bij Pregis draait om onze
klanten. Onze ambitie is om flink te groeien en dat vraagt om service gerichte, gedreven en
betrouwbare medewerkers. Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar een
gedreven Project Engineer:
Algemeen functieprofiel
De Project Engineer is verantwoordelijk voor het bijdragen aan een optimale klanttevredenheid door
het ontwerpen, implementeren en continu verbeteren van onze ‘Integrated Systems’. Met onze
geïntegreerde systemen combineren we verschillende verpakkingsoplossingen met als doel om de
efficiency en werkomgeving op de verpakkingsafdelingen van onze klanten te optimaliseren. Met onze
op maat gemaakte lucht- en papiersystemen (topvul- en luchtkanaalsystemen) zijn we
toonaangevend in Europa. De Project Engineer is verantwoordelijk van ontwerp tot implementatie van
onze geïntegreerde systemen in Europa.
Het enthousiaste Integrated Systems team werkt vanuit ons nieuwe IQ Centre in Eindhoven, maar is
natuurlijk ook vaak onderweg in Europa.
Taken en verantwoordelijkheden
• Klanten bezoeken, adviseren over mogelijke oplossingen, samen met Sales Representative
opnemen van het aanwezige verpakkingsproces
• Vertalen van klantwensen naar een helder, beknopt ontwerp met kostprijsberekening en
prijsstelling
• Projectvoorbereiding
• Ontwerp en presentatie van het geïntegreerde systeem met behulp van een 3Dtekenprogramma, Sketchup
• In overleg met de Account Manager zorgen voor een adequate planning van de installatie bij
onze klant
• Ondersteuning bieden bij inbedrijfstelling van complexe installaties
• Het communiceren van de voortgang naar alle partijen die betrokken zijn bij het project, met
het oog op tijdige levering en klanttevredenheid
• Intern opvolgen van offertes, informeren naar status, leveranciers inschakelen, etc.
• In deze functie rapporteer je aan de Teamleider Integrated Systems
Vereisten
• Je hebt een technische hbo-opleiding afgerond bij voorkeur met een richting
werktuigbouwkunde
• Minimaal 2 jaar ervaring met 3D ontwerpsoftware (bij voorkeur SketchUp)
• 1 tot 3 jaar ervaring als projectleider
• Je weet je goed uit te drukken in het Nederlands en Engels. Een andere vreemde taal is een
pluspunt
• Je bent bereid om korte zakenreizen binnen Europa te maken
• Flexibele zelfstarter die handelingsgericht is en zelfstandig en in teamverband kan werken
met een sterke klantgerichtheid
• Vermogen om creatieve oplossingen te leveren voor uitdagingen van onze klanten

Dit is een hele mooie kans voor een gedreven Project Engineer die deel wil uitmaken van een
ambitieuze organisatie, met veel mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.
Pregis is een informele organisatie met korte lijnen waar jouw bijdrage direct impact heeft. Wij zetten
onze mensen op de eerste plaats, in lijn met onze Pregis doelstelling: “to Protect, to Preserve and to
Inspyre”. Ons personeel moet zich veilig en geborgen voelen, wij geven je de kans om jouw volledige
potentieel te ontplooien. Wij dagen je uit en we willen dat jij ons uitdaagt. Pregis staat open voor
collega’s die meedenken hoe we onze service steeds verder kunnen verbeteren en uitbouwen.
Ben jij een Project Engineer die graag deel uitmaakt van een organisatie die elke dag wil verbeteren?
Solliciteer!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne-Marie Stants via 06 82486301 of u kunt rechtstreeks
solliciteren via EU-HR@pregis.com

