LINCO Food Systems B.V. maakt onderdeel uit van de BAADER Groep die zich met wereldwijd ruim 1100
medewerkers bezighoudt met de ontwikkeling, verkoop en installatie van machines voor de
levensmiddelenindustrie. Met meer dan 60 jaar ervaring behoort LINCO tot de top 3 in dit marktsegment.
Bij LINCO Food Systems in Doesburg werken circa 100 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van
hoogtechnologische (onderdelen van) machines voor food processing.
Voor ons team in Doesburg zijn we op zoek naar een:

Technical Writer (0,6-1 FTE) m/v
Taken:
 Aan de hand van aangeleverde informatie uitwerken, opstellen en bewaken van handleidingen en
werkbeschrijvingen met bijbehorende technische specificaties voor bediening en onderhoud van door
de onderneming geproduceerde machines. Alle documenten worden in het Engels opgesteld.
 In samenwerking met zusterbedrijven initiëren en meewerken aan standaardisatie en uniformiteit van
de documentatie en de onderliggende technische gegevens, rekening houdend met (Europese) normen
en richtlijnen, met name op documentatie- en veiligheidsgebied.
 Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving (met name op het gebied van
machinerichtlijnen en veiligheid).
 Ondersteunen engineering team waar nodig.
 In samenwerking met Montage interne montage handboeken opstellen, met daarin diverse maten van
onderdelen en gebruik van gereedschappen.
Functie-eisen
 MBO werk- en denkniveau
 Affiniteit met techniek en interesse in de machinebouw
 Zeer goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
 Goede communicatieve vaardigheden
 Goede vaardigheden met MS Office
 Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken
 Werkervaring in Solidworks Composer is een pre
 Ervaring met teksten schrijven
 Creatief
Ons aanbod:
 Werk in een prettige, informele werkomgeving binnen het team van R&D/engineering van ca. 15
collega’s;
 Een baan binnen een internationaal, groeiend bedrijf waarbij je verantwoordelijkheid en ruimte krijgt
voor nieuwe initiatieven en ideeën.
Ben jij degene die onze organisatie verder gaat helpen in de groei en wil jij bijdragen aan ons succes?
Stuur dan jouw motivatie en CV naar:
LINCO Food Systems B.V.
t.a.v. mevrouw F. Jentink
Broekhuizerweg 6
6983 BM Doesburg
femke.jentink@baader.com
www.baader.com
Een screening via sociale media kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

