MFE Group levert great solutions for Industry en bestaat uit 2 B.V.’s. MFE
Machining & Construction B.V en MFE Engineering & Industrial Maintenance.
Er werken momenteel 100 medewerkers. B.V. MFE Engineering & Industrial
Maintenance B.V. is gespecialiseerd in ontwerp, productieoptimalisatie,
onderhoud, modificatie en nieuwbouw, groeit hard en biedt veel technische
uitdaging.
Voor onze hoofdvestiging in Eerbeek voor MFE Engineering & Industrial

Maintenance B.V. zoeken wij een:

Commercial cost engineer (m/v) Fulltime
die met een klantgerichte instelling offertes begeleidt en onze klanten adviseert en ondersteunt.
Als commercial cost engineer is het jouw grootste uitdaging het aanbiedingsproces volledig te begeleiden
van aanvraag tot opdracht. Hiertoe analyseer je de aanvraag van de klant en zet deze vraag om in een
passende aanbieding. Om tot die aanbieding te kunnen komen voer je overleg met engineering en de
verkoop buitendienst. Je fungeert hierbij als technisch aanspreekpunt voor de klant en je collega‘s. Je
rapporteert de gerealiseerde offertes aan de business manager.
Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar iemand die een opleiding richting HBO Werktuigbouwkunde, Technische
Bedrijfskunde of gelijkwaardig heeft afgerond, met een goed gevoel voor commercie. Ervaring in de
metaalbranche is een must en je hebt voldoende ervaring in de machinebouw en de onderhoudsmarkt
opgedaan. Je bent bekend met de regels en voorschriften binnen de machinebouwbranche. Je bent
klantgericht, communicatief sterk en werk je op een planmatige wijze.
Wij bieden
Lijkt het je leuk om ook deel uit te maken van een organisatie die verder bouwt en innoveert? Wij bieden
een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en waarbij je je eigen succes kunt maken
door orders te realiseren en een bijdrage kunt leveren aan de groei van de organisatie door samen met
ons de technische uitdaging aan te gaan. Er heerst een prettige, open en no-nonsense sfeer waarbij de
inzet van de medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn in
overeenstemming met de zwaarte van de functie.
Reageer door per e-mail je motivatie met CV sturen t.a.v. Gieni Nijkamp, Hoofd P&O, Postbus 49, 6960
AA Eerbeek, (pz@mfe.nl). tot uiterlijk 28 november 2017. Voor meer informatie kun je de website
bezoeken: www.mfe.nl

