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Production Engineer machinebouw
Description
In de functie van Production Engineer binnen het team Operations Engineering
treedt je op als adviseur op het gebied van maakbaarheid voor de technische
projecten. Je bent daarnaast betrokken bij het inrichten en optimaliseren van
productieprocessen voor nieuwe- en bestaande producten, zodat dat de processen
goed op elkaar zijn afgestemd. Je bent betrokken bij het totale project, vanaf de
onderzoeksfase tot en met de afronding.

Responsibilities
Betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en vorm geven aan het
volledige productieproces tot aan de aflevering bij de klant;
Opstellen van een maakbaarheidsbeleid dat is afgestemd op de
doelstellingen;
Onderzoeken van knelpunten in het productieproces en het bedenken van
oplossingen om deze te verhelpen en te voorkomen;
Definiëren en inzetten van de meest efficiënte en effectieve
productiemethoden en -middelen;
Specificeren en vrijgeven van testmethode voor modules en systemen;
Uitvoeren en uitwerken van risicoanalyses, life-cycle-analyses en
assemblage concepten;
Opstellen en presenteren van verbeteringsvoorstellen omtrent de
inzetbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de
bestaande en nieuwe producten;
Evalueren van de product performance en het uitvoeren van
oorzaakanalyses;
Maken en onderhouden van werkinstructies t.b.v. productie;
Reviewen van technische documentatie en onvolkomenheden
terugkoppelen naar R&D en toeleveranciers;
Uitvoering van kwaliteitsinspecties op producten en bij leveranciers;
Opstellen van managementrapportages (fout analyses en 8D) en toelichting
ten behoeve van klanten, direct en/of lijnmanagement.

Hiring organization
Emplore

Employment Type
Full-time

Beginning of employment
to be discussed

Duration of employment
Direct dienstverband

Industry
Machinebouw

Job Location
Eindhoven,
Nederland

Noord-Brabant,

Working Hours
40 uur

Base Salary
3.500,00

Date posted
15 februari 2021

Qualifications
Afgeronde Bachelor opleiding richting Electronica, Elektrotechniek,
Mechatronica of Werktuigbouwkunde;
Relevante werkervaring;
Bekend met kwaliteits- en verbetermethodieken;
Analytisch vermogen, hands-on mentaliteit en praktisch inzicht;
Communicatieve en coördinerende vaardigheden;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Bereidheid tot incidentele reizen.

Job Benefits
Salarisindicatie 3.500 – 6.000 euro bruto per maand;
40 vakantiedagen;
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13e maand;
Vergoeding woon-werkverkeer;
Vakantiegeld;
Bonusregeling.

Contacts
Questions about the job? Call or send a Whatsapp message, you can also apply via
m.verschoor@emplore.nl
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