De MFE Group bestaat uit 2 BV’s: MFE Machining & Construction BV en MFE
Engineering & Industrial Maintenance BV. Vanuit onze hoofdvestiging in
Eerbeek bieden wij een compleet pakket aan productiemiddelen en
dienstverlening. Naast de vestiging in Eerbeek hebben wij ook nog een
productielocatie in Kampen. Er werken momenteel ca. 100 medewerkers.
MFE: ‘Great solutions for Industry’.
Binnen MFE Engineering & Industrial Maintenance BV zijn we actief op het gebied van reparatie, service
en onderhoud binnen diverse industrieën en voeren we modificaties en machinebouw uit binnen de
papier- en betonindustrie.
Wij groeien daarom zijn wij op korte termijn in Eerbeek op zoek naar een:

Proposal engineer
die met een klantgerichte instelling offertes begeleidt en onze klanten adviseert en ondersteunt.
Als proposal engineer is het jouw grootste uitdaging het aanbiedingsproces volledig te begeleiden van
aanvraag tot opdracht. Je analyseert de aanvraag van de klant en zet deze vraag om in een passende
aanbieding waarvoor je overleg voert met engineering en de verkoop buitendienst. Jij bent de vormgever
van het hele aanbiedingstraject. Jouw collegae van engineering en verkoop ondersteunen je op
technisch, kostentechnisch en commercieel gebied. Jij bent degene die de opzet maakt en in overleg met
de Business Manager het traject bij de klant aanbiedt Voor de klant maar ook voor je collegae ben jij het
technisch aanspreekpunt. Je rapporteert de gerealiseerde offertes aan de business manager.
Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar iemand die beschikt over een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde
opleiding richting Werktuigbouwkunde of Technische Bedrijfskunde met een goed gevoel voor
commercie. Ervaring in de metaalbranche is een must, in de papierindustrie is een pré.
Verder vinden wij het belangrijk dat je beschikt over een analytisch vermogen, klantgerichte instelling en
ben je communicatief en commercieel sterk en gericht op samenwerking. Je durft initiatief te nemen en
werkt accuraat.
Wij bieden
Lijkt het je leuk om ook deel uit te maken van een organisatie die verder bouwt en innoveert? Kom dan
ook bij MFE werken en doe mee! Er heerst een prettige en no-nonsens sfeer waarbij de inzet van de
medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Wanneer je bij MFE komt werken heb je een uitdagende,
zelfstandige functie in een klein team.
Wil je mee groeien met MFE?
Reageer dan door per e-mail je motivatie met CV te sturen aan Gieni Nijkamp, Hoofd P&O, Postbus 49,
6960 AA Eerbeek, (pz@mfe.nl). Voor meer informatie kun je de website bezoeken: www.mfe.nl Voor
vragen over de functies kan je ook bellen met de Business Manager, Jan Lieferink, telefoon 0313-674674

