
 

FIELD SERVICE ENGINEER 
 

 Locatie:  Zelhem / bij klanten 

 Uren per week:  40 uur 

 Opleiding:  MBO  

 
Als Field Service Engineer verricht je wereldwijd, maar met name binnen de EU, montage- en 
servicewerkzaamheden. Je bent ongeveer 50% van de tijd op reis, meestal voor 1 week 
aaneengesloten. Je bent een zeer belangrijke schakel in de relatie met onze klanten en zorgt voor 
een optimale dienstverlening. Als Field Service Engineer heb je een afwisselende baan met een grote 
verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van het Service team (± 6 man). 
 

Wie is Polyketting 
Wij ontwikkelen en produceren geautomatiseerde 
buffer- en transportsystemen voor productielijnen in 
de food en non-food sectoren. Multinationals zoals 
bijvoorbeeld Friesland Campina, Unilever en Colgate 
zetten graag onze producten in. We zijn een 
Achterhoeks bedrijf met een familiecultuur. Samen 
met ongeveer 60 enthousiaste en professionele 
vakmensen maken we producten om trots op te zijn. 
Werken bij Polyketting betekent werken in een 
dynamische, internationale en leerzame omgeving, 
met een informele sfeer en korte lijntjes. 
 

Wat je zoal doet 

• Je bouwt de systemen op in Zelhem, test ze en stelt ze vervolgens in bedrijf bij de klant; 

• Je verricht onderhoud- en servicewerkzaamheden op locatie; 

• Je analyseert en verhelpt storingen; 

• Je voert testen uit en je stelt de machine af waar nodig; 

• Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van de systemen volgens onze klantwensen en 
geldende kwaliteitseisen. 

 

Hoe je dat doet 

• Je bent in staat om constructie tekeningen en 
schema’s te lezen; 

• Je bent zelfstandig; 

• Je bent oplossingsgericht; 

• Je bent 50% van de tijd internationaal op pad; 

• Je communiceert zowel met de klant als met de 
organisatie erg goed. 

 
Wat jij ons biedt 

• Een MBO-opleiding in de richting van 
Werktuigbouwkunde, Electrotechniek of soortgelijk; 

• Kennis van mechatronica en procestechniek; 

• De wil om internationaal te reizen; 

• Je spreekt uitstekend Engels; 

• Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.  

https://www.polyketting.nl


 

Wat wij jou bieden 

• Een salaris van ± € 3.000,- bruto (fulltime); 

• Een open en informele (Achterhoekse) werksfeer; 

• Werken met de nieuwste technieken; 

• Een informeel bedrijf met korte lijntjes; 

• 38 verlofdagen. 
 

Ja, dit wil ik! 
Leuk! Je kunt je CV en motivatiebrief sturen naar Lieke Dullaert via L.Dullaert@polyketting.nl. Wij 
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
 
 

mailto:L.Dullaert@polyketting.nl

