HEINMADE BV
Heiberg 29C
5504 PA Veldhoven
www.heinmade.com

Product Engineer
(HBO Mechatronica / Werktuigbouwkunde 40 u/w)
Omschrijving ;
Met de groei van HEINMADE is de behoefte ontstaan naar een PRODUCT ENGINEER welke de
overdracht van ontwikkeling naar productie ondersteund. De PRODUCT ENGINEER weet van de
hoed en de rand, en is het eerste aanspreekpunt voor zowel productie als voor de klant.
De PRODUCT ENGINEER maakt tijdens de ontwikkeling onderdeel uit van het project team en
helpt bij de realisatie en testen van prototype systemen. De ervaring vanuit de prototype fase wordt
door de PRODUCT ENGINEER ingezet om het ontwerp en productieproces te verbeteren en
gereed te maken voor productie. Na afronding van de overdracht naar productie ligt de
verantwoordelijkheid over de reproduceerbaarheid én kwaliteit bij de PRODUCT ENGINEER.
Naast de technisch inhoudelijke communicatie met de klant, is de PRODUCT ENGINEER instaat
systeem varianten te ontwerpen, testen en vrij te geven voor productie.
Overzicht taken en verantwoordelijkheden ;
- Ondersteunen bij realisatie en testen van prototypes
- Eerste aanspreekpunt bij productie
- Bedenken en realiseren van procesverbeteringen
- Nauwe samenwerking en afstemming met toeleveranciers én klanten
- Ontwerpen, testen en vrijgeven systeem varianten
Functie-eisen ;
- HBO Mechatronica / Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig
- Affiniteit met fijnmechanische bewegende systemen
- Hands-on instelling met oog voor detail
- Goede communicatieve vaardigheden
- Accuraat in documentatie en zelfverzekerd

HEINMADE ;
HEINMADE ontwikkelt en produceert hoog technologische systemen op basis van piezo
technologie. Haar OEM klanten in de medische en semiconductor industrie waarderen
HEINMADE's duidelijke communicatie, doelgerichtheid en flexibiliteit van onze kleine organisatie.
Ontwikkelprojecten zijn doorgaans complex van aard. HEINMADE lost complexiteit op met kennis
van de toepassing en het nastreven van eenvoud in de oplossing. Hierdoor ontstaan elegante
systemen met een minimum aan onderdelen en (maak-) kosten.
Indien u interesse heeft in deze uitdagende functie binnen een enthousiaste organisatie, kunt u
contact opnemen met dhr. H. Schellens via e-mail (info@heinmade.com) of telefonisch
(+31 40 8512180).
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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