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Mechanical Engineer 
 
 

Gaat jouw hart sneller kloppen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Robotica en 
Automation en wil je hier dan ook dag in - dag uit bij betrokken zijn? Kom dan ons ESPS team 
versterken!  
 
Wij groeien en daarom zijn we op zoek naar een bevlogen, innovatieve en creatieve  
Mechanical Engineer.  
 

 
Een enthousiaste, bevlogen groep met specialisten die geen genoeg kunnen krijgen van ons 
vakgebied. Dat is ook de reden dat we het REC hebben opgezet; het Robotics Experience Center. 
Uniek in Nederland, in eigen huis.  
 
Robotimation, dat is waar we sterk in zijn: een slimme integratie van robotica en automation. Al onze 
oplossingen kennen 1 of meer industriële robots, samen met een vorm van automation, zoals 
bijvoorbeeld vision.  
 

 
Om te beginnen: elke dag met veel plezier bezig zijn met je passie!  
Het betreft een zelfstandige functie, met veel ruimte voor je eigen ideeën en initiatief. Je hebt 
veelvuldig overleg en contact met je projectteamleden en overige collega’s.  
 
Binnen het projectteam ben jij verantwoordelijk voor het mechanische concept en ontwerp van de 
machines. Je werkt machines uit vanaf de verkochte specificaties tot een realiseerbaar geheel. Je 
zorgt ervoor dat het concept verwerkt wordt in een 3D design, eventueel door collega’s intern of 
externe partners aan te sturen. Vervolgens ben je nauw betrokken bij de interne of externe realisatie 
van de ontworpen oplossing. Je werkt samen in multidisciplinaire projectteams, o.l.v. een 
Projectmanager.  
 

 
Het belangrijkste: een collega met dezelfde passie voor techniek als wij! Verder ben je iemand die 
accuraat werkt, kostenbewust kan denken en graag een actieve bijdrage levert aan de verdere groei 
van onze organisatie.  
 
Daarnaast heb je: 

- Een relevante, afgeronde hbo-opleiding (bijv. Werktuigbouwkunde, Mechatronica) 
- Maar heb je een mbo-opleiding, aangevuld met ruime, relevante werkervaring, dan nodigen 

we je ook uit om te reageren 
- Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
- Kennis van en ervaring met constructieprincipes en methodisch ontwerpen in een 

mechatronische omgeving. Je weet dit vervolgens in de praktijk toe te passen.  
- Kennis / Ervaring in een mechatronische omgeving  
- Kennis / Ervaring in de machinebouw  
- Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift 
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Mooi meegenomen is het als je: 

- De Duitse taal ook beheerst  
 

- Een afwisselende baan in een innovatieve, dynamische werkomgeving waarbij je de 

mogelijkheid krijgt om echt van A tot Z bij het project betrokken te zijn.  

- Een groeiende organisatie waarbij je de ruimte krijgt om met de nieuwste ontwikkelingen op 

het gebied van robotica en automation bezig te zijn  

- Ruimte voor zowel persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling 

- Een bevlogen groep collega’s  

 
Stuur je motivatiebrief en cv naar: info@esps.nl   
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
 
Over de inhoud van de functie: 
Edwin Jongedijk, Directeur ESPS, tel: 0546 805580 
 
Over de procedure: 
Manon Smellink, Interim Recruiter, tel: 06-29501975 
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