
 

QEP Holland zoekt vanwege een aanstaande verhuizing en uitbreiding van haar activiteiten 

meerdere mensen voor de onderstaande twee functies. QEP Holland is momenteel gevestigd 

in de regio Utrecht maar zal op zeer korte termijn ook alvast opstarten in Twello. In de loop 

van 2019 zal QEP Holland definitief verhuizen met het gehele bedrijf naar de nieuwe locatie in 

Deventer (industrieterrein Epse nabij de A1). 

WIE ZOEKEN WE? 

PANEELBOUWER 

Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende baan als paneelbouwer en vind je het leuk om 

echte machines te bouwen? Wil jij deel uitmaken van een klein team waar uiteenlopende 

machines worden gebouwd voor waterbehandeling en besturingstechniek? Voor meer 

informatie en of uitgebreide functieprofielen ga je direct naar onze website op 

www.qepholland.com/nl/vacatures. Direct aanmelden of solliciteren kan natuurlijk ook via het 

email adres vacature@qepholland.com. 

WIE IS DE WERKGEVER? 

QEP Holland (Quality Engineering and Production) is een jong en open bedrijf waarbij kwaliteit 

en klantgerichtheid belangrijke kenmerken zijn. QEP Holland maakt sinds kort onderdeel uit 

van de Hortilife Groep (The Green Engineers | www.hortilife.com). De machines die wij binnen 

QEP Holland bouwen zijn vooral voor de export; landen als Rusland, Oekraïne, India en landen 

in Oost-Afrika zijn momenteel de belangrijkste markten. 

 

WAT WE BOUWEN 

- Waterbehandelingsunits voor de professionele tuinbouw. Denk hierbij met name aan 

diverse soorten filterinstallaties, UV-desinfectie units en kunstmest-mengunits.  

- Hogedruk nevel installaties voor de professionele tuinbouw. Doormiddel van hoge druk 

pompen (120bar) en een nozzle-stelsel wordt een fijne mist in de kassen gebracht om 

het kasklimaat te sturen.  

- Speciale desinfectie machines voor uiteenlopende markten. Door het aanmaken van 

een desinfecterend concentraat kan proceswater worden behandeld tegen 

uiteenlopende infecties en vervuilingen.  

- Andere denkbare producten; RVS-spuitkarren, warmtewisselaars voor water- en 

luchtbehandeling en verwarmingstechniek, condensatiedrogers, etc. 

- Besturingspanelen voor de eigen unitbouw, tuinbouwtechniek, bewaartechniek en 

industrie; uiteenlopende panelen van hoofdstroomverdeling tot vergaande meet- en 

regeltechniek, veelal met PLC-besturing en touchscreen bediening. 
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WAT WORDT VAN JE VERWACHT ALS PANEELBOUWER 

- Je moet zelfstandig kunnen werken en draagt de verantwoording voor je eigen 
werk 

- Van tekening samenstellen en bedraden van schakelkasten 
- Het bewerken van plaatstalen kasten, zoals voorboren, ponsen en monteren van 

de componenten 
- Het bekabelen van de units en het monteren en aansluiten van de schakelkasten 

 

ALGEMENE VEREISTEN 

- Min. 2 jaar werkervaring (eventueel tuinbouwinstallatietechniek) 

- Woonachtig in regio Deventer 

- Bereid tot overwerken indien nodig (avonden/weekenden) 

- Recht door zee en met plezier je werk doen 

- Accuraat en netjes werken 

 

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN 

- Een prettige werkplek met de juiste gereedschappen 

- Een eerlijk salaris waarbij de CAO Metaal & Techniek als voorbeeld geldt 

- De ruimte om jezelf te ontwikkelen in andere disciplines en (las-) technieken 

- Een zeer gevarieerde baan waarbij vele soorten techniek samenkomen 

 


