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Wie wordt binnenkort Customer Engineer?
Ben jij op zoek naar een uitdagende, afwisselende fulltime baan bij een groeiend high tech
ontwikkel- en productiebedrijf?
Denk jij in oplossingen en ben jij zelfverzekerd? Dan komen wij graag in contact met jou!
Dit ga JIJ doen
Als Customer Engineer ben jij het eerste aanspreekpunt voor de klant. Aan de hand van
nieuwe opdrachten én forecast maak je een gedegen productieplanning. Jij bestelt tijdig alle
benodigde onderdelen zodat de productie nooit stil staat. Om de kwaliteit te waarborgen
overleg je met de Quality Engineer. Je werkt samen met de ontwikkelingsafdeling als er
nieuwe producten gaan komen.
Incidenteel ondersteun je de kwaliteitscontrole en productieafdeling. Deels omdat je het leuk
vindt en deels om inzicht te houden op het productieproces. Hierdoor ben je tevens in staat
afwijkingen op geleverde onderdelen beter te beoordelen. Als onze producten gereed zijn
voor verzending, zorg jij dat deze tijdig bij onze klanten worden geleverd. Alle handelingen
verwerk je accuraat in ons ERP systeem en de klanten portal.
Jij wordt een belangrijke ‘spin in het web’ van ons bedrijf!
Dit ben JIJ
• Je beschikt over een diploma van een Technische opleiding op HBO niveau; bijvoorbeeld
HBO Technische Bedrijfskunde
• Enige ervaring in de high tech industrie is een pré
• Zelfverzekerd en in staat verantwoordelijkheid te nemen en te dragen
• Analytisch probleemoplossend denkvermogen
• Je bezit goede communicatieve vaardigheden in Nederlandse en Engelse taal
• Ervaring met Microsoft Office (o.a. Word en Excel)
• Ervaring met ERP systemen; bijvoorbeeld SAP
Dit bieden WIJ jou
• Alle mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, ook door middel van cursussen of opleidingen
• Samenwerken met 25 leuke collega’s; een informele werksfeer
• In 2022 werken vanuit een nieuw, modern pand op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert
• En niet onbelangrijk; een mooi inkomen!
Interesse?
Lijkt het je leuk om je geld te verdienen met een baan die past bij jou? Bij een groeiend, jong
dynamisch bedrijf? Stuur je motivatiebrief met CV naar info@heinmade.com. Voor meer
informatie kun je bellen met Lizan van den Heuvel op telefoonnummer 040-8512180.
Binnenkijken bij Heinmade?: Heinmade Open Bedrijven Dag 2021 - YouTube
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