
 

 

 

Materials- Engineer/Materiaaldeskundige (HBO W) 
 

MCI is een onafhankelijk inspectie- en onderzoeksbedrijf, ten behoeve van de 
productie-industrie in- en buiten Nederland.  
MCI is gespecialiseerd in het oplossen van problemen zoals breuk, slijtage en 

corrosie in machines en installaties d.m.v. inspecties en schadeonderzoek.  
De branches zijn productiebedrijven in de chemie, food, papier, automotive etc. 

MCI zoekt naar de vertaling van “theorie naar praktijk” en is gevestigd in het 
MTOC-gebouw te Geleen. Werken bij MCI betekent een zeer afwisselende baan, 
waarbij je o.a. veel in diverse productiefabrieken komt, laboratoriumonderzoek 

doet, adviezen om installaties te verbeteren geeft en het geheel rapporteert.  
MCI heeft een geavanceerd metallurgisch onderzoekslaboratorium en opereert in 

een samenwerkend netwerk van materiaal- & corrosiespecialisten, 
werktuigbouwkundigen en procestechnologen, waarmee industriële vraagstukken 
worden onderzocht en opgelost.  

 
MCI is het “CSI-Miami” voor onderzoek aan materialen in Geleen. 

 
Functie  

MCI is op zoek naar een startende Materials- Engineer of iemand met 
ervaring/affiniteit in het toepassen van materialen. Het meerjarig doel is 
doorgroei naar Materials- Specialist en uiteindelijk naar Materials- Expert 

waarvoor veel kennis en ervaring zal moeten worden opgedaan. Dit vereist een 
HBO werk- en denkniveau.  

 
Van een Materials-Engineer wordt verwacht dat hij/zij op termijn zelfstandig kan 
opereren en rapporteren op basis van de opgedane kennis en ervaring. Een 

Materials-Specialist (>2 jaar ervaring) opereert proactief en waar mogelijk zelf 
genererend. De uiteindelijke functie Materials-Expert heeft een lange-termijn 

karakter, omdat het meerdere jaren zal kosten om dit functieniveau te bereiken 
binnen het specialisten-team. Een MCI- materiaal- expert is “in het veld” een 
autoriteit in zijn vak met navenante salariëring en aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden.  
Salaris indicatie (min-max); €/p.mnd 2800 – 6000+ 

 
Interesse 
Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, adviseren wij u om per mail 

(info@m-c-i.nl) contact op te nemen d.m.v. het sturen van uw CV en een 
motivatiebrief waarom deze functie u aanspreekt. 
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