
 

          

Stinis is een internationaal opererend engineerings- en constructiebedrijf  van hijs 

en hefwerktuigen gevestigd in Nederland (Krimpen aan de Lek), Singapore, Maleisie 

en China. Na meer dan 170 jaar is de ijzersmederij van Arie Stinis  inmiddels een 

belangrijke wereldspeler en een specialist in ontwerp, productie en service van een 

breed assortiment van klant specifieke, hoog gekwalificeerde “container handling 

equipment”. 

 

Verspreid over de wereld wordt met materieel van Stinis gewerkt. Logistieke oplossingen die zwaar 

wegen in de bedrijfsprocessen van andere ondernemingen. In een projectmatig aangestuurde 

productieomgeving, waar klantgerichtheid en kwaliteit voorop staan, werken in Nederland zo’n 120 

mensen aan hun toekomst en die van Stinis.  

 

Ben jij enthousiast, klantgericht en communicatief vaardig en ben jij in staat zowel zelfstandig, als in 

teamverband complexe situaties op te lossen, dan is deze functie  misschien iets voor jou.  

 

Field Service Engineer (full-time) 
 

De functie: 

Als Field Service Engineer ben jij verantwoordelijk voor onder andere het inbedrijfstellen  van Stinis 

producten op locatie bij de opdrachtgever. Met Stinis producten over de hele wereld zul je ongeveer 

30 % van de tijd werkzaam zijn in het buitenland. De complexiteit van de producten en de vele 

nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een constante uitdaging.  

  

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het elektrisch en mechanisch afmonteren van Stinis producten bij de opdrachtgever. 

• Het inbedrijfstellen, testen en oplossen van storingen aan hijs en hefwerktuigen in zowel binnen  

als buitenland. 

• Ontwerpen, configureren, programmeren, testen, implementeren en/of beheren van PLC 

besturingen en toepassingen (Codesys en Siemens) 

• Uitvoeren van onderhoud werkzaamheden op lokatie. 

• Instructie en training geven aan collegae en eindgebruikers over het gebruik van Stinis 

producten  

• Schriftelijk rapporteren van werkzaamheden en situaties van de uitgevoerde werkzaamheden.  

 

Functie eisen:  

• Je beschikt over een afgerond MBO4/ HBO diploma (elektrotechniek, mechatronica  of 

(scheeps)werktuigbouwkunde)  

• Je hebt miniaal 5 jaar relevante werkervaring.  

• Je beschikt over diepgaande kennis en ervaring op het gebied van PLC besturingen en 

toepassingen (Codesys en Siemens) 

• Je hebt ervaring met zowel electriek, hydrauliek als mechaniek en op al deze vlakken kan jij 

afwijkingen signaleren en verhelpen. 

• Je beschikt over goede mondelijke en schrijftelijke uitdrukkingsvaardigheden in zowel het 

Nederlands als Engels en bijvoorkeur 1 of meerdere andere talen. 

• Je bent reislustig, zelfstandig, flexibel en stressbestendig. Daarnaast heb je oog voor detail en je 

kunt je makkelijk aanpassen aan verschillende culturen. 

• Je bent oplossingsgericht en beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen. 

 

 



Wij bieden:  

• Een arbeidscontract voor de duur van 1 jaar met mogelijkheden tot vast dienstverband op 

termijn.  

• Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid binnen een toonaangevend en innovatief  

internationaal opererend familiebedrijf 

• Een goed salaris en emolumenten. Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaal en Techniek. 

• Goede studie en doorgroeimogelijkheden. 

 

Kun je niet wachten om aan deze uitdagende klus te beginnen, stuur dan een 

gemotiveerde sollicitatie (inclusief CV) voor 28 februari 2017 naar: pz@stinis.com Voor 

meer vragen over de functie neem dan contact op met dhr. R. Westgeest op 0180-514655 


