
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze 
 

 

Mechanical Engineer 
         
                     Locatie Appingedam 

 
Bollegraaf 
 
Bollegraaf Recycling Solutions staat internationaal bekend als toonaangevend producent van zeer 
grote turn-key systemen voor de recyclingindustrie. We hebben vestigingen dan wel 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 alles hebben we 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. 
 
Ben jij een Mechanical Engineer en heb jij de ambitie om door te groeien naar de functie van project 
engineer of lead engineer, dan is de functie van Mechanical Engineer wellicht interessant voor jou. 
 
Wat ga je inhoudelijk doen? 
 
Je tekent en construeert (delen van) projecten voor onze klanten. Je vertaalt het functionele ontwerp 
van verkochte installaties naar het technisch ontwerp van de complete opstelling. Je zet deze 
opstelling uit zodat dit past binnen de (modulaire) basisontwerpen van engineering. Je voegt 
eventueel ontbrekende mechanische delen toe en indien noodzakelijk los je in samenspraak met 
collega’s geconstateerde technische (of soms functionele) conflicten in het ontwerp op. Het 
technische ontwerp komt tot stand in nauwe samenwerking met de klant en de afdeling Sales. 
Tijdens de realisatiefase ben je samen met je collega’s het technische aanspreekpunt voor de 

uitvoerende organisatie. 
 
Wat verwachten we van jou? 
 
▪ Je bent ambitieus en je neemt initiatief 
▪ Je beschikt over minimaal een afgeronde HTS werktuigbouw opleiding  
▪ Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als 

mondeling.  
▪ Nieuwe software maak jij je snel eigen 
 



 

Wat bieden we je? 
 

• We willen je intensief begeleiden zodat je in afzienbare tijd door kan groeien naar bijvoorbeeld 
een functie als Lead Engineer. 

• Een uitdagende functie binnen een dynamische groeiende organisatie 

• Een marktconform salaris afhankelijk van 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 

• Leuk en professioneel team  
 
Heb je interesse 
 
Geïnteresseerd? Stuur dan je korte motivatie inclusief curriculum vitae o.v.v. de vacaturetitel naar: 
sollicitatie@bollegraaf.com. 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Ongevraagd toegezonden 
CV’s worden als rechtstreekse sollicitatie van de kandidaat gezien. 
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