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Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een mechatronica/ mechanical engineer. Wil jij werken
binnen een vooruitstrevend Hightech bedrijf? Dan zoeken wij jou!
Ons bedrijf
High Voltage Potting and Coating (HVPC) is producent en expert op het gebied van
hoogspanningselektronica. Onze klanten zijn o.a. werkzaam in de medische industrie en binnen
defensie. We bieden de mogelijkheid om klanteisen uit te werken tot een concept en de productie
hiervan van begin tot eind uit te voeren, een totaalpakket voor onze klanten dus. Kwaliteit staat bij
ons hoog in het vaandel en dit zoeken we ook in onze medewerkers. Ons team bestaat uit ruim
twintig medewerkers en onze bedrijfscultuur is open en gemoedelijk. Er wordt hard gewerkt, maar er
is ook tijd voor gezelligheid onderling.
Wat houdt de functie in
Als mechanical engineer ben je samen met de electrical engineer het eerste aanspreekpunt van de
klant specifieke vraag, om tot een realiseerbaar product te komen. Zowel de mechanica als
elektrische eisen moeten in samenspraak zijn om tot een volwaardig product te komen.
In deze functie ga je in samenspraak met andere collega’s het product ontwerpen (designen).
Daarnaast is de functie van mechanical engineer breed. Het is een sleutelpositie die nauw contact
heeft met klanten, maar ook de directie, logistiek en andere afdelingen.
Wat zijn je taken als mechanical engineer?
- Engineering van klant specifieke producten en tooling
- Advisering richting klant
- Verbeteren en bewaken van productie processen
Wat vragen we van jou?
• Afgeronde MBO 4 opleiding richting werktuigbouwkunde/ mechatronica
• Affiniteit en/of ervaring met techniek en procesmatig werken
• Een proactieve werkhouding
• Kennis van 2D/3D pakket (CREO/ Solidworks/)
• Durft initiatief te nemen voor verbeteringen.
• Oog voor kwaliteit en nauwkeurig werken
Wat bieden we jou?
• Goede salariëring met inschaling in de CAO klein metaal.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Fulltime contract met uitzicht op vast dienstverband
• Een inwerktraject door collega’s en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen/scholing
• Werken binnen een Hightech familiebedrijf met een informele sfeer
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