
 

ELECTRICAL ENGINEER 
 

 Locatie:  Zelhem 

 Uren per week:  40 uur 

 Opleiding:  MBO/HBO  

 
Als Electrical Engineer bij Polyketting zorg je voor het hardware ontwerp van innovatieve 
buffertafels, transportsystemen, verdelers, keerders, reinigers etc. Daarnaast geef je advies aan  
verkoop, ondersteun je werkvoorbereiding en de monteurs en houd je je bezig met R&D. Jij zit niet 8 
uur per dag achter Eplan, want door jouw hoofdverantwoordelijkheid binnen Polyketting op elektro-
gebied heb je genoeg afwisseling. Je maakt deel uit van het engineering team, bestaande uit 6 
mechanische engineers, 3 software engineers, een documentalist en een manager engineering. 
 

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 70 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 ontwerpt de hardware (Eplan + layout); 

• Je draagt jouw ontwerp over naar werkvoorbereiding en 
montage; 

• Je ondersteunt de monteurs binnen en buiten; 

• Je houdt je bezig met R&D (componentenkeuze, nieuwe 
technieken, meedenken in nieuw totaalontwerp, value 
engineering); 

• Je adviseert verkoop bij het aanbieden van de juiste 
producten en het elektro-ontwerp daarvan. 

 

Hoe je dat doet 

• Je stemt jouw ontwerp goed af met mechatronische 
collega’s (mechanisch + besturing); 

• Je kan de filosofie achter jouw ontwerp goed overbrengen op collega’s van o.a. 
werkvoorbereiding en montage; 

• Je hebt een goed verantwoordelijkheidsgevoel en gaat samen met collega’s op zoek naar de 
beste manier van werken. 

 
  

https://www.polyketting.nl


 

Wat jij ons biedt 

• Een MBO- of HBO-opleiding in de richting van elektrotechniek, industriële automatisering of 
soortgelijk; 

• Kennis van en ervaring met Eplan; 

• Je vindt het leuk om een paar keer per jaar mee te gaan naar een klant; 

• Je spreekt en schrijft goed Engels; 

• Je hebt ervaring als hardware engineer of soortgelijk; 
• Ervaring in de procestechniek is een pré. 

 
Wat wij jou bieden 

• Een goed salaris; 

• Een open en informele (Achterhoekse) werksfeer met korte lijntjes; 

• Werken met mooie technieken; 

• Een prettige werkplek, een goede werksfeer en een leuk team; 

• 38 verlofdagen. 
 

Ja, dit wil ik! 
Leuk! Je kunt je CV sturen naar hrm@polyketting.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je 
op. 
 
 

mailto:hrm@polyketting.nl

