
Productie Engineer 
 Een technisch gedreven creatieveling 

Het bedrijf 
Onze ambitie? De beste hoogwaardige isolatiebouwer voor geconditioneerde ruimten en 
marktleider blijven in de koel- en vrieshuizenbouw in de Benelux.  
Werken bij Roma Nederland B.V. betekent onderdeel zijn van een succesvol en financieel gezond 
bedrijf in een sociale omgeving met korte lijntjes. Wij zijn al ruim 40 jaar een specialistische bouwer en 
leverancier van hoogwaardige geconditioneerde projecten en producten voor de foodindustrie, 
distributie en Life Science sector. Voor de realisatie van de projecten en producten hebben wij alles 
onder één dak van advies en ontwerp tot oplevering en service. Betrouwbaarheid en zekerheid van de 
onderneming, afspraak is afspraak, gedrevenheid, innoveren, klantgerichtheid, kwaliteit en veiligheid, 
maar ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning kenmerken onze organisatie. Onze klanten mogen 
van ons alleen het beste verwachten. We investeren daarom in goede materialen en medewerkers.  

Wie ben jij 
Je hebt de drive om de afdeling Productie Engineering naar een hoger niveau te tillen en het geeft je 
een kick om producten te verbeteren. Je werkt moeiteloos samen met zowel de Projecten organisatie 
als de collega’s op de werkvloer. Je bent iemand met de ambitie en wil om aan deze functie inhoud te 
geven, waarbij je zowel voor het bedrijf als voor jezelf een duidelijke groei nastreeft. Je bent in staat 
om zelfstandig het hoofd te bieden aan zich voordoende vraagstukken op je vakgebied. Werk jij graag 
aan spraakmakende projecten en heb je behoefte aan een uitdaging en wil je werken in een leuk 
team? Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken. 

Om goed te kunnen functioneren binnen deze functie, heb of ben jij 
• • Minimaal een afgeronde MBO Werktuigbouwkunde opleiding.
• • Voldoende kennis en ervaring met Autocad.
• • Affiniteit met Inventor of Solid Works.
• • Voldoende kennis en ervaring met Excel.
• • Sociaal vaardig, accuraat, leergierig en sta je stevig in je schoenen.
• • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
• • Woonachtig in regio Noord-Brabant.

Wat ga je doen 
Binnen een hecht team ga je zorgdragen voor het werkvoorbereiden en de engineering van onze 
producten. Je bent de spil tussen de (interne) klant en de werkvloer, maar ook productontwikkeling op 
projectbasis kan tot de uitdaging behoren. Het maken van offertes, verzorgen van 
productdocumentatie, automatisering en technisch advies geven aan verschillende afdelingen 
behoren ook tot de taken van de afdeling Productie Engineering. 

Om goed te kunnen functioneren binnen deze functie, krijg jij 
• Goede primaire arbeidsvoorwaarden – een goed salaris en bijhorende vakantie- en atv-dagen
• Ook prima secundaire arbeidsvoorwaarden – een lucratieve pensioenregeling
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden
• Een functie in een bedrijf met een goede reputatie en een prettige werksfeer, waarin collega’s

open met elkaar communiceren

https://www.romaned.nl/over-ons/


 
 
 
   
  
 
En nu 
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie je jezelf al werkzaam binnen Roma? Klik dan op 
onderstaande button en stuur een mail met jouw motivatie en CV t.a.v. personeelszaken naar 
info@romaned.nl of een brief naar Roma Nederland B.V., Ramgatseweg 19, 4941 VN in 
Raamsdonksveer. 

 

mailto:info@romaned.nl?subject=Reactie%20op%20vacature%20Productie%20Engineer
mailto:info@romaned.nl

