JBT Corporation
JBT is een wereldwijd opererende multinational in de voedselverwerkende industrie (FoodTech) en
vliegtuigtransport industrie (AeroTech). Het hoofdkantoor staat in Chicago, USA.
Onderdeel van JBT FoodTech is JBT Liquid Food. JBT Liquid Food vermarkt, ontwerpt, produceert,
installeert, onderhoudt en biedt nazorg van technisch complexe geïntegreerde machines en systemen
voor de voedingsmiddelenindustrie en levert aan toonaangevende internationale ondernemingen in de
FMCG sector. Wereldwijd zijn er ongeveer 1250 medewerkers werkzaam binnen JBT Liquid Food.
JBT Food & Dairy Systems B.V. (Amsterdam)
JBT Food & Dairy Systems B.V. is onderdeel van JBT Liquid Food en ontwikkelt, bouwt, levert en
onderhoudt machines en systemen voor het langer houdbaar maken en afvullen van voedingsmiddelen
en dranken in consumentenverpakking. Onze hoofdvestiging bevindt zich in Amsterdam, maar onze
machines en systemen worden wereldwijd geïnstalleerd in onder meer de zuivel - en drankenindustrie.
De onderneming opereert in een kennisintensieve en dynamische omgeving. Onze klanten zijn de
grootste spelers binnen de ‘fast moving consumer goods’ markt. Zij worden optimaal bediend vanuit onze
wereldwijde verkoop - en servicekantoren.
Wij zijn op zoek naar versterking van onze organisatie in Amsterdam. Daarom zoeken wij per direct een:

Internationaal Field Service Engineer
HTS’er die bereid is om zeer regelmatig te reizen (75% in het buitenland)

De functie:
Als (Internationaal) Field Service Engineer ben je een belangrijke schakel in het projectteam dat
verantwoordelijk is voor het in bedrijf stellen van onze Inflow Processing Apparatuur, Aseptische Lineaire
Vulsystemen, Roterende Vul - en Extrusie blaasmachines.
Je bent actief betrokken bij de Factory Acceptance Test [FAT] van deze systemen. Deze vindt plaats in
onze fabriek in Amsterdam en bepaalt of een systeem klaar is voor verscheping naar de klant. Na het
inbedrijfstellen bij de klant volgt een acceptatie test bij de klant. Deze Site Acceptance Test [SAT] wordt
actief door jou begeleid en uitgevoerd in samenwerking met diverse van onze specialisten.
Tijdens het gehele project ben je onderdeel van het project team dat verantwoordelijk is voor de
inbedrijfstelling en bestaat uit een Project Manager, Project Engineer en diverse andere specialisten.
Aanvullende taken zijn:
•
Adviseren van klanten op het gebied van training, onderhoud en gebruik;
•
Verantwoordelijk voor het implementeren van complexe nieuwe (revisie 0) mechanische en
elektrische oplossingen i.s.m. Projectmanagement en Engineering;
•
Mogelijk uitvoeren van reguliere serviceactiviteiten zoals onderhoud of troubleshooting op al
geïnstalleerde systemen bij onze klanten;
•
Afhankelijk van de aard van het project verzorg je trainingen aan operators;
•
Communicatie interface op locatie tussen klant en JBT.
Basisprofiel van de medewerker:
Je bent in woord en daad bereid om zeer regelmatig te reizen (75% in het buitenland). Je privé situatie is
zo dat je er niet van terugschrikt om op flexibele basis uitgezonden te worden naar klanten overal ter
wereld.
Overige profieleisen:
• Een technische achtergrond op HTS niveau en kennis van schakel -, besturing - en
fijnmechanische technieken;
• Ervaring met of kennis van procesinstallaties en –regelingen is tevens een pre;

•
•
•

Het is een pré om ervaring te hebben in de process industrie m.n. op Food (bij voorkeur Dairy
and Juices);
(Ruime) ervaring in montagewerkzaamheden (machinebouw);
Goede beheersing van de Engelse taal is een eis, kennis van bij voorkeur Frans of Spaans is een
pré.

Binnen JBT worden de volgende waarden van iedere medewerker verwacht:
Integriteit
Accountability
Continue verbeteren
Teamwork
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Aanvullende functie gerelateerde competenties
• Goede rapportage vaardigheden
• Adviesvaardigheden
• Persoonlijke presentatie
• Plannen en organiseren
• Luisteren
• Klantgerichtheid
• Samenwerken, communicatief
• Resultaatgerichtheid
• Initiatief
Arbeidsvoorwaarden
Naast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket (inclusief uitstekende buitenlandregeling) biedt JBT
Netherlands BV je volop de ruimte om je (internationaal) te ontwikkelen. De informele sfeer biedt je de
gelegenheid om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te tonen. Vanzelfsprekend word je
hierbij begeleid en ondersteund door de organisatie.
Contact
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Machiel van Keulen, HR Manager,
telefoonnummer 020 – 6348 430. Of per mail machiel.vankeulen@jbtc.com
Wil je meer weten over onze organisatie en onze bedrijfscultuur kijk dan op: www.jbtcorporation.com en
www.sfds.eu.

