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Wegens groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een Manufacturing Engineer. De
Manufacturing Engineer is de technicus binnen de fabriek, waarbij de focus ligt op
equipment/support.

De Manufacturing engineer is er verantwoordelijk voor dat de machinery up en
running is conform de richtlijnen en standaarden van Medspray. De Manufacturing
Engineer maakt deel uit van een Multidisciplinair projecten en wordt in zijn dagelijkse
werkzaamheden aangestuurd door de Technology Manager.

Kerntaken
• Uitvoeren en verwerken van calibraties op equipment in de fabriek,
• Uit (laten) voeren van periodiek onderhoud,
• Plannen van onderhoud en de calibraties,
• Aanspreekpunt voor het equipment, zowel voor Operations als
Technologie. Prioriteit ligt hierbij op de probleemoplossing (storingen).
• Verzorgen van trainingen voor eventuele operators,
• Ondersteunt Operations met het omstellen/toolen van de equipment,
• Begrijpen van de inhoud van het QMS handboek;
• Uitvoeren van de SOP’s die gerelateerd zijn aan zijn of haar functie;
• Onderhoud aan apparatuur en toezien op veiligheid van mens en middelen
• Uitvoeren van experimenten/metingen
• Maken/ organiseren van prototypes inclusief MEMS fabricage
• Oplossen van problemen/vraagstukken uit productie of R&D
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Wie zoeken wij
• Minimaal HBO of vergelijkbaar opleidingsniveau in de richting WTB of
Elektrotechniek,
• Grote aﬃniteit met techniek of achtergrond in een assemblage omgeving,
• Aantoonbare ervaring in een onderhoud/storing omgeving,
• Minimaal 1 jaar werkervaring in een technische omgeving,
• Goede kennis van Microsoft Oﬃce Pakket /Apple/pages/ minitab
(statistische software),
• Hoog niveau van de Engelse taal, vloeiend in woord en geschrift,
• Het kunnen lezen en begrijpen van technische tekeningen, bijvoorkeur in
Solidworks, autocar of Pro-engineer.

De aanstellingen is voor minimaal 40 uur per week met uitzicht op een vast
contract.
Herken je jezelf in dit profiel, reageer dan nu via jobs@medspray.com
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