
 
 
 
 

 
 
A.P. van den Berg is een innovatief familiebedrijf uit Heerenveen en maakt al bijna 55 jaar onderscheidende apparatuur 
voor bodemonderzoek voor zowel land als offshore toepassingen en verkoopt dit wereldwijd. Bij A.P. van den Berg is 
innovatie dagelijkse kost voor de ongeveer 60 werknemers. De apparatuur wordt volledig in eigen huis ontwikkeld en 
gemaakt.  
 
Hou je van het ontwikkelen en goed laten functioneren van geavanceerde systemen? Voel jij je op je plek in een 
multidisciplinair team met een uiterst gevarieerde functie die veel ruimte biedt voor zelfstandige inbreng? En heb je 
daarnaast ook nog kennis van en interesse in hydrauliek? Solliciteer dan op de functie van: 
 
 

Mechanical Engineer 
 
 
 
Creativiteit en kennis 
Op de afdeling Engineering & Development ontwerpen en ontwikkelen we constructies, welke uiteindelijk in onze eigen 
productieomgeving worden gebouwd. Onze klanten gaan met ons in gesprek ten aanzien van hun specifieke wensen en 
aan de hand daarvan starten we het ontwerpproces. Ook bedenken en ontwikkelen we zelf nieuwe constructies waarmee 
we voorloper willen blijven in onze markt. Voor de functie van Mechanical Engineer geldt dat je in staat moet zijn om 
mechanische en/of hydraulische systemen te ontwerpen. Een functie waar je dus veel creativiteit en kennis in kwijt kunt.  
 
• Je bent betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande meet- en indrukapparatuur. 
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, engineering van de benodigde mechanische en hydraulische systemen.  
• Je neemt deel aan het projectoverleg en bent betrokken bij het testen van nieuwe systemen. 
• Je verzorgt trainingen en technische support aan klanten, in-company of op locatie in binnen- en buitenland. 
 
Team van enthousiaste professionals 
A.P. van den Berg biedt jou een functie in een team van enthousiaste professionals en je komt te werken in een 
bedrijfscultuur welke zich kenmerkt door: trots op je werk, respect voor elkaar, samenwerken en blijven leren. Wat bieden 
wij jou nog meer?  
 
• Salarisinschaling CAO Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf. 
• 8% vakantiegeld en winstuitkering.  
• Reiskosten woon-werkvergoeding à € 0,21 cent per km met een maximum van € 21,- per dag.  
• 200 vakantie uren per jaar +  104 ADV uren bij een fulltime dienstverband.   
• Uitgebreide opleiding- en ontwikkelmogelijkheden.  
• Mogelijkheid tot deelname fietsplan. 
• Een prettige werksfeer waarbij samenwerking en technische innovatie bovenaan staan.  
• Vanaf eind augustus verhuizen wij met onze werkzaamheden naar een nieuwbouwpand aan de Komeet in  
      Heerenveen.  
 

Wie ben jij? 
• Je hebt een opleiding gevolgd in de richting van Werktuigbouwkunde of Mechatronica en hebt kennis van of je wil jezelf    
      ontwikkelen op het gebied van hydrauliek.  
• Je hebt werkervaring in het ontwerpen en construeren van hydraulische systemen.  
• Je hebt kennis en ervaring in de meet- en regeltechniek en werkt gestructureerd. 
• Je bent praktisch en flexibel ingesteld en hebt een analytisch en probleemoplossend vermogen.  
 

Interesse? 
Wil je solliciteren of heb je vragen over de vacature? Stuur dan een mail naar vacature@apvandenberg.nl o.v.v. Mechanical 
Engineer t.a.v. Suzanne Hendriks (HR Manager).  
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