
 
 

VACATURE PROJECT ENGINEER 
 

Je bent eindverantwoordelijk voor het coördineren, adviseren en begeleiden van projecten gericht op 
outputverhoging van de productie. 
 
Wil jij werken als Project Engineer in de nieuwste en een van de modernste zuivelfabrieken van 
Nederland? Wij bieden je een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden en prima 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Bij Farm Dairy verwerken we dagelijks verse melk van Nederlandse veehouders tot diverse zuivelproducten. 
Dagverse melk, yoghurt en vla onder private labels van grote supermarktketens. We onderscheiden ons 
door een constante hoge kwaliteit, snelle verwerking, uitstekende logistiek en lage kosten. Een  groot deel 
van onze productie bestaat uit melk in kunststof HDPE containers die we zelf ter plaatse produceren. Maar 
ook diverse yoghurt en vlaproducten, zoals vanilleyoghurt, fruityoghurt, stracciatellavla en seizoensvla etc. 
behoren tot ons assortiment. 

 
In 2016 zijn we gestart met de 
nieuw-/uitbouw van onze fabriek 
op industrieterrein Noordersluis 
in Lelystad. Binnenkort starten 
we met het verplaatsen en 
uitbreiden van de productielijnen, 
zodat we onze nieuwe fabriek 
optimaal kunnen gebruiken. Met 
in totaal ca. 100 collega’s zullen 
we daar meer dan 200 miljoen 
kilogram melk per jaar 
verwerken. Farm Dairy is 
daarmee een van de grootste 
verwerkers van dagverse melk in 
Nederland. 

 
 

Project engineer 
 
De Project Engineer houdt zich bezig met het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden 
van projecten zowel als het wegnemen van bottlenecks en het verhogen van de output bij productie. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

 
 Uitvoeren, coördineren, adviseren en begeleiden van projecten. 

 Signaleren van mogelijkheden voor aanpassing aan gebouwen, installaties / machines 

 Ondersteunen bij aanpassingen en opstellen van nieuwe machines en lijnen aan de hand van 
werktekeningen. 

 Je maakt kostenoverzichten en budgetramingen en ondersteunt de Manager Technical Projects. 

 Je neemt deel aan projectvergaderingen en faciliteert communicatie en coördinatie van de projecten. 

 Je zorgt voor een duidelijke communicatie met stakeholders over de voortgang van de projecten. 

 Je begeleidt externe partijen die voor de projecten werkzaam zijn op het bedrijfsterrein. 

 Je bent verantwoordelijk voor het op afgesproken tijd, kwalitatief goed afronden van projecten. 
 

Competenties 

 
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, probleemanalyse, stressbestendigheid, plannen 
& organiseren, klantgerichtheid, samenwerken, initiatief, proactief. 



 
 

Kwalificaties  

 
 MBO+ / HBO opleiding op technisch gebied met elektrotechnische kennis en ervaring met 

uiteenlopende technieken. 

 Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Duitse taal is een pre. 

 Kennis van PLC’s en besturingstechniek in het algemeen is een pre. 

 Ervaring in een Projectenfunctie,  bij voorkeur in de levensmiddelenindustrie. 
 
 

Enthousiast, gemotiveerd en betrokken zijn, daar draait het om. 

Kortom je past binnen het Farm Dairy DNA.  

 

 
Solliciteren?  
 
We ontvangen graag je uitgebreide motivatie en CV via janny.naber@farmdairy.com 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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