
 
 
 

Limex ontwikkelt reinigingsmachines voor kratten, emmers, trays en plantenkarren voor de tuinbouw- 

en sierteeltsector. We spelen in op ontwikkelingen in de markt zoals het verlagen van water-, energie- 

en chemieverbruik en leveren hiermee een substantiële bijdrage aan het verduurzamen van de 

voedselketen en sierteeltketen. Als trots familiebedrijf leveren we aan ‘s werelds grootste en meest 

professionele spelers in de sector. We zullen echter nooit vergeten waar we vandaan komen en 

werken dus met net zoveel enthousiasme voor lokale tuinders en familiebedrijven in de regio. Bekijk 

ook deze video-impressie om een indruk te krijgen van een van onze uitdagende projecten bij Royal 

FloraHolland in Aalsmeer.  

Wil jij samen met ons gaan strijden tégen verspilling en je in gaan zetten vóór groei en bloei? Dan ben 

jij mogelijk de nieuwe versterking van de Limex-familie! Ter uitbreiding van onze engineersafdeling 

zijn we op naar een:   

 

In deze functie rapporteer je aan een ervaren projectleider en begeleid je projecten vanaf sales, via 

engineering, inkoop, werkvoorbereiding en eindmontage t/m de inbedrijfname bij de klant. 

 

- Projecten leiden door intensief samen te werken met collega’s van inkoop, engineering en 

eindmontage; 

- Opzetten en beheren van projectplanningen; 

- Engineeringswerkzaamheden;  

- Begeleiden van externe engineers;  

- Ontwerpen van systeemfuncties en equipmentlist t.b.v. het uitbesteden van besturingen; 

- Contact met de eindklant over technische afhandeling van projecten; 

- Contact met leveranciers over technische afhandeling van projecten. 

- HBO werk- en denkniveau; werktuigbouwkundig / mechatronica of vergelijkbaar, verkregen 

door scholing of ervaring; 

- Praktische kijk op techniek;  

- Goede Engelse taalvaardigheid en eventueel ook Duits; 

- Goede communicatieve vaardigheden; 

- Enthousiasme en kun je dit overdragen op collega’s; 

- Affiniteit met tuinbouwsector. 

- Een plek in een goed functionerend team, bestaande uit enthousiaste collega’s met diverse 

disciplines en ervaringen; 

- Een dynamische werkomgeving: er gebeurt altijd wat en het is nooit saai;  

- Je krijgt de verantwoordelijkheden die je aankunt; 

- Je werkt aan producten die veel toegevoegde waarde bieden in het verduurzamen van een 

prachtige branche;  

- Goede arbeidsvoorwaarden, volgens CAO metaalbewerkingsbedrijf; 

- Opleidingsmogelijkheden, zowel extern als intern.  

Zie jij de uitdaging helemaal zitten? Stuur dan jouw CV met motivatie naar pz@limex.nl. Behoefte aan 

meer informatie? Neem contact op met Joep Janssen via mail:  pz@limex.nl of telefoon: 077-307 4412. 

https://www.youtube.com/watch?v=bx3vaGSkBaM&t=6s
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