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gezocht: application engineers verspaning (m/v)
Greenock heeft als leverancier en keten-integrator ruim 25 jaar ervaring op het gebied van automatisering bij productiebedrijven. 
Het Greenock team van ruim 50 enthousiaste medewerkers ondersteunt productiebedrijven in de metaal-, hout- en 
kunststofverwerkende industrie bij het optimaliseren van het productieproces en de productieaansturing. Greenock heeft vier 
vestigingen in de Benelux. Greenock werkt nauw samen met Pimpel GmbH waarmee we een joint venture hebben. Zo hebben 
we samen nog eens 35 CAM specialisten verspreid over meerdere vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië. 

Greenock heeft ambitieuze plannen. Om onze plannen te realiseren hebben wij enthousiaste mensen nodig, zowel voor 
onze vestigingen in Aalst (B) als Ede (NL). Door de sterk toenemende vraag zijn wij voor de CAM oplossingen op zoek naar 
enthousiaste Application Engineers voor de ondersteuning van CAD/CAM systemen. 
Wil jij meewerken aan de toekomst van de maakindustrie in de Benelux, reageer dan op deze vacature.

De uitdaging
Als Application Engineer ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en de ondersteuning bij onze 
klanten. Je verzorgt software-installaties en trainingen. Daarnaast bouw je kennis op in de verspanende technieken 
om samen met de Sales Engineer oplossingen te bedenken en genereren. 
Als Application Engineer Verspaning kun je elke dag in de keuken kijken van de High-Tech industrie in de Benelux. 
Dit is een zeer boeiende branche waar Greenock op automatiseringsgebied een pioniersrol vervult.

vacature
application engineer

Greenock vraagt:
- Hoge mate van zelfstandigheid en eigen initiatief en een pro-actieve instelling
- Goede communicatieve vaardigheden
- Affiniteit met CAD/CAM en automatisering
- Een afgeronde technische opleiding op MTS/HTS niveau, werktuigbouwkunde of vergelijkbare richting
- Kennis van verspaningstechnieken en CNC besturingen is een pré
- Kennis van de Engelse en/of Duitse taal.
- Bereidheid tot reizen binnen Nederland en België en in bezit van een geldig rijbewijs B.

Greenock biedt:
- Een uitdagende en afwisselende baan in een dynamische werkomgeving
- Gedegen technische ondersteuning van zeer ervaren collega’s
- Goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling
- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse? Stuur je motivatie en cv aan jitte.huitema@greenock.eu of bel naar 0318-58 25 00.
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