
 

Wij zijn op zoek naar;  

 
Allround Field Service Engineer 

Zuid-Oost Nederland 
(woonachtig in vierkant 
Den Bosch / Nijmegen / 
Venlo / Eindhoven) 

 
Bollegraaf Recycling Solutions staat internationaal bekend als toonaangevend producent van zeer 
grote turn-key systemen voor de recyclingindustrie. We hebben vestigingen danwel agenten in de 
meeste Europese landen, Noord-Amerika, Australië en Azië en onze machines vind je terug over de 
hele wereld Zo wordt bijvoorbeeld 80% van het huisafval in New York door een Bollegraaf machine 
verwerkt! 
 
In Appingedam en Emmen werken circa 200 werknemers continu aan onze producten. Van R&D tot 
productie hebben we alles in eigen ‘huis’.  
 
Met onze producten leveren we een positieve bijdrage aan een duurzame wereld. Onze systemen 
kunnen grondstoffen van afval scheiden dankzij innovatieve en hoogwaardige technieken. Je kunt je 
vast voorstellen dat we ons in een groeimarkt begeven, hergebruik en recycling is immers de basis van 
een circulaire economie waar veel overheden naar (gaan) streven! 
 
Wat ga je inhoudelijk doen? 
Je werkt, zodra je volledig bent ingewerkt, vanuit huis om bij onze klanten storingen en klachten op 
te lossen. De storingen kunnen elektrisch, hydraulisch en/of mechanisch van aard zijn. Daarnaast 
draag je zorg voor het gebruiksklaar installeren, opleveren en onderhouden van installaties en 
machines. Ook behoort het verrichten van preventief onderhoud tot je takenpakket. Je onderhoudt 
contact met de klant, voor zover het de installatie van machines of storingen aan machines van de 
betreffende klant betreft en je instrueert de klant t.a.v. het gebruik en operationeel onderhoud van 
de machine. Je hebt een zeer belangrijke rol, want je bent het visitekaartje en in veel gevallen het 
eerste fysieke contact met onze klanten in het veld.  
 
Wat verwachten we van jou? 
Jij hebt een afgeronde opleiding aan een technische, werktuigbouwkundige of aanverwante 
opleiding. Je hebt kennis van PLC, elektronica, hydrauliek en mechanica en bent waar nodig bereidt 
je kennis middels trainingen uit te breiden. Ervaring met elektrisch en inert gaslassen is een pré. Je 
kunt schakelschema’s, elektrische, hydraulische, werktuigkundige en aansluittekeningen lezen en 
begrijpen. Je brengt minimaal 5 jaar werkervaring mee, het liefst in een vergelijkbare functie. Je 
spreekt Nederlands, Engels en Duits. Het spreken van de Franse taal is een pré.  
 
Wat bieden we je? 

• Een uitdagende baan in een internationale en technisch innovatieve onderneming. 
• Ruime (onkosten)vergoedingen bij meerdaagse klussen en weekendwerk.  
• Volledig uitgeruste service bus, mobiele telefoon en laptop voor het uitoefenen van je 

functie.  
• Een marktconform salaris afhankelijk van jouw ervaring. 
• 27 vakantiedagen en 13 ADV dagen per jaar.  
• Mogelijkheid tot inlevering van 3,6 of 9 dagen ADV dagen voor extra salaris. 
• Een actieve personeelsvereniging. 
• Professioneel team 

 



 

 
Heb je interesse? 
Stuur je cv en motivatie naar sollicitatie@bollegraaf.com. Je zult dan spoedig een reactie terug 
ontvangen. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hendrik Nijboer, 
Service Coördinator, via 0596-654333. 
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