
 
Over de organisatie 
 
ESTEPE B.V. is een toonaangevende en vooruitstrevende partner van de Europese truckfabrikanten/-importeurs, grotere 
opbouwers en systeem toeleveranciers. We richten ons op de ontwikkeling en productie van chassis aanpassingen, cabine 
modificaties en extra assen (www.estepe.nl). 
 
Het ESTEPE Team bestaat uit ca. 100 medewerkers die op jaarbasis zo’n 2000 voertuigen aanpassen.

Wij zijn continu op zoek naar ambitieuze mensen die zich willen inzetten om ESTEPE nog verder te ontwikkelen naar dé nummer 
1 professionele partner van truckfabrikanten.

 
De functie:
 
Binnen de afdeling Engineering houd je je bezig met het opstellen en actueel houden van onze informatiedocumenten en 
verkrijgen van Europese Typegoedkeuringen (Whole Vehicle Type Approvals). Ook ben je bezig met het toelaten van ESTEPE 
producten door heel Europa (en ook steeds meer daarbuiten) op basis van CoC’s en individuele goedkeuringen. Je bent nauw 
betrokken bij de (door)ontwikkeling van onze producten. Daarnaast zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van (nieuwe) wet- 
en regelgeving, deze analyseer je en je initieert de nodige acties die hieruit volgen. 

Je hebt contact met de diverse Europese technische diensten en keuringsinstanties, alsmede heb je contact met de grote 
truckfabrikanten (stage 1 OEM) en opbouwindustrie (stage 3) in Europa. 

Deze functie beidt volop mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Je voelt je als een vis in het water in een 
informele en dynamische omgeving en pakt kansen met beide handen aan. 

De criteria:

• Je hebt een HBO-diploma op zak in de richting van Autotechniek/Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar;
• Je hebt 1 tot 3 jaar relevante werkervaring;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel schriftelijk als mondeling). Duits is een pré;
• Het geeft je veel voldoening om wetgeving te analyseren en hier de vertaalslag te maken naar mogelijkheden of restricties 

in het productontwerp;
• Je hebt een gestructureerde werkstijl, je bent veranderingsgericht, sociaal vaardig, intelligent en assertief;
• Je woont in een straal van max. drie kwartier reizen van Heesch.

ESTEPE biedt:
 
ESTEPE biedt je zeer veelzijdig en afwisselend werk in een cultuur waar inbreng van ideeën t.a.v. proces- en 
productverbeteringen wordt gewaardeerd en waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling door zowel interne als externe 
opleidingen. Je mag van ons bij de functie passende primaire en goede secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten. 

Reageren: 
 
Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV met motivatie naar pz@estepe.nl. 

Meer weten? Neem dan contact op met Bart-Jan van Zandwijk via 0412-454500. 
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