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Elke stap van ons productieproces is erop ingericht om maximale productie en flexibiliteit te leveren. 
Dit doen we samen met ons team. Wij zoeken de meest getalenteerde mensen en geven hen de juiste 
training en handvaten om nieuwe producten en ideeën te realiseren. 

 

JOBS / VACATURES / VACANCIES  
2023-01 STAGIAIR ENGINEERING HBO  

2022-05 R&D Manager (closed)  

2022-03 Sales & Product manager SIEGER Machinery (closed) 

 

Een loopbaan bij Menzing geeft je de mogelijkheid om te werken aan interessante projecten met zeer 
gemotiveerde collega’s. Wij weten dat ons toekomstige succes afhankelijk is van de talenten die we 
vandaag aannemen. Daarnaast ondersteunen wij creativiteit en innovatie. Als dit jouw interesse heeft 
gewekt, dan nodigen wij jou uit om jouw CV te sturen naar m.geerdink@menzing.nl. 
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2023-01   

Stagiair Engineering 
Jij zoekt een uitdagende stage? Jij bent technisch aangelegd? Je volgt een opleiding in de richting van 
Werktuigbouwkunde of Mechatronica? Dan zoeken wij jou! 

Organisatie 
Modulen & Engineering Menzing is systeemleverancier op het gebied van mechanische systemen. Met 
vestigingen in Nederland en Tsjechië leveren wij compleet geassembleerde en geteste systemen aan 
toonaangevende bedrijven in Europa. Van engineering tot aftersales.  

Wij zijn op zoek naar een stagiair of afstudeerder op HBO-niveau die de opleiding Werktuigbouwkunde 
of Mechatronica volgt. Je krijgt professionele begeleiding van een ervaren engineer. 

Functie 
Binnen ons bedrijf hebben we diverse projecten welke we willen gaan starten. Kom langs voor een kop 
koffie om de mogelijkheden te bespreken zodat we een project kiezen die het beste bij jou past. 

Je werkt op het hoofdkantoor in Haaksbergen. Je moet goed kunnen samenwerken en ideeën goed tot 
uitvoering kunnen brengen.  

Functie eisen 
We verwachten van je dat je een technische opleiding volgt op HBO-niveau in de richting WTB of 
Mechatronica. Je hebt een praktische en technisch inhoudelijke instelling, een proactieve 
werkhouding, verantwoordelijkheidsgevoel, bent communicatief vaardig en leergierig, kunt goed 
samenwerken en bent resultaat- en klantgericht. Enige affiniteit met softwarepakketten als Solid 
Works of Creo Elements is een pre. 

Aanbod 
Je krijgt de kans om ervaring op te doen bij een uitdagende, dynamische en innovatieve werkomgeving 
met een open cultuur en volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en eigen inbreng. 

Interesse? 
Voel jij je aangesproken? Stuur een e-mail met CV naar m.geerdink@menzing.nl of neem voor meer 
informatie over deze vacature contact op met Martijn Geerdink via telefoonnummer +31 53 303 1200. 
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2022-05   

R&D Manager (closed) 
 

 

2022-03 

Sales & Product manager SIEGER 
Machinery (closed) 
 


