
Suppliers and Consultants for Crematoria

DFW Europe heeft een betrouwbare naam op het gebied van de ontwikkeling en bouw van crematie installaties en 

toebehoren. Hoogwaardige besturingstechniek, kwaliteit en innovatie vallen nationaal en internationaal op, hetgeen 

zich uit in groei. DFW Europe is totaal supplier en bouwt crematieovens die geschikt zijn voor gas, elektriciteit, bio-olie 

en hybride versies. Wij staan voor een sterk merk, waar kennis, inzicht en ervaring hebben geleid tot succes. Groei 

betekent uitbreiding van ons team van specialisten.

Als Service-Engineer/Programmeur werk je nauw samen met directe collega’s op locatie en met de collega’s van de 

afdelingen service & onderhoud, engineering en verkoop.

Je schriftelijke sollicitatie met CV kun je richten aan: 

DFW Europe BV t.a.v. mevrouw E. Peekel, Dulleweg 43,  1721 PM  Broek op Langedijk 

of via de mail: edith.peekel@dfweurope.com

www.dfweurope.com.

• je beschikt bij voorkeur over een MTS opleiding, richting elektrotechniek/besturingstechniek

• Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré

• je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal, Frans is een pré 

Jij:

Naast je technisch inzicht, werk jij secuur, ben je resultaatgericht en communicatief vaardig. Je kunt snel schakelen 

en bent stressbestendig.

Je kunt goed met mensen omgaan en je bent een teamplayer.

Je bent enthousiast en initiatiefrijk. Verantwoordelijkheidsgevoel, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn 

voor jou vanzelfsprekende eigenschappen.

Daarnaast heb je geen 9 tot 5 mentaliteit en is het voor jou een uitdaging om heel Europe als je werkgebied te zien. 

Bereidheid om storingsdiensten te draaien. Bovendien heb je rijbewijs B.

Omschrijving werkzaamheden: 

Als Service-Engineer/Programmeur voor elektrotechnische en mechanische installaties werk je zelfstandig. Je bent 

verantwoordelijk voor het ontwerpen, onderhouden en programmeren van besturingskasten, welke bestaan uit 

sterkstroom- en stuurstroom-installaties voor het aansturen van onze technisch zeer uitdagende installaties. 

Als programmeur ontwerp en programmeer je PLC programma’s van besturingscomponenten en bedieningspanelen. 

Je zorgt ervoor dat het gehele traject van procesbesturing op rolletjes loopt.

De functie wordt hoofdzakelijk uitgevoerd vanuit ons kantoor te Broek op Langedijk. 

Eén van de hoofdtaken is ondersteuning van de serviceafdeling d.m.v. inbellen bij de desbetreffende locatie en het 

proces op afstand monitoren. 

Wij

• betalen als vanzelfsprekend een goed salaris en bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;

• regelen een auto, laptop en telefoon;

• bieden ruimte voor eigen initiatief en afwisselende werkzaamheden;

• investeren graag in mensen d.m.v. opleidingen en cursussen.

Groei mee met een sterk merk!
Service-Engineer/Programmeur

Profiel
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