
 
Over de organisatie 
 
ESTEPE B.V. is een toonaangevende en vooruitstrevende partner van de Europese truckfabrikanten/-importeurs, grotere 
opbouwers en systeem toeleveranciers. Denk hierbij aan Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo, Renault, DAF en Iveco, maar ook 
de grote Europese carrosseriebouwers waaronder Kässbohrer Transport Technik, Rosenbauer en de Erwin Hymer Group. 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:
 
Jouw werkzaamheden vinden plaats aan gloednieuwe vrachtwagens die binnen onze afdeling Productie worden omgebouwd en 
je wordt technisch inhoudelijk ondersteund vanuit de afdeling Applicatie Engineering.

Je bent in staat om systemen op basis van de door onze engineers bedachte schema’s en stuklijsten (elektronica/pneumatiek/
hydrauliek) in te bouwen. Jouw ideeën en feedback over hoe e.e.a. het best ingebouwd kan worden, worden vervolgens 
verwerkt in werkinstructies ten behoeve van toekomstige orders. 

De modificaties van ESTEPE maken vaak een integraal onderdeel uit van het basisvoertuig en grijpen in op de functionaliteit van 
o.a. zeer geavanceerde rem-/veer-/ en/of stuursystemen van de truck. 
Daarnaast bieden wij de Europese opbouwindustrie geprogrammeerde parametersets en diverse input- en outputsignalen aan, 
die benodigd zijn voor een juiste en veilige werking van hun opbouw. Deze communicatie tussen truck, modificatie en opbouw 
wordt door jou zowel hardwarematig, elektronisch als digitaal (o.a. J1939 CANbus) ingericht. Hiertoe installeer jij met je eigen 
laptop specifieke parameters en/of softwareaanpassingen in het voertuig.

Bij ESTEPE wordt er inmiddels gewerkt aan elektrisch aangedreven vrachtwagens. Modificaties van, en interfaces met deze 
hoogvoltage systemen behoren ook tot jouw werkgebied.

De criteria:

Je hebt een MBO diploma richting Autotechniek, Mechatronica of Elektrotechniek. En je hebt ervaring met voertuigelektronica 
binnen de auto-/truckbranche en/of trailer-/carrosseriebouw. Je wordt enthousiast van het installeren van nieuwe technische 
systemen in zware bedrijfsvoertuigen.

ESTEPE biedt:
 
ESTEPE bied je zeer veelzijdig en afwisselend werk in een cultuur waar inbreng van ideeën wordt gewaardeerd. De functie bied 
je volop mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. ESTEPE investeert graag in jouw toekomst. Je mag van ons bij 
de functie passende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten. 

Reageren: 
 
Ben jij op zoek naar een veelzijdige, uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een dynamische organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar pz@estepe.nl. 

Meer weten? Neem dan contact op met de heer Tom van Casteren (Manager Productie) via 0412-454500. 
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