Colosseum 23
7521 PV Enschede

Manufacturing Manager
VACATURE OMSCHRIJVING

The Netherlands
T +31 53 7112835
www.medspray.com

Vacature:

Manufacturing Manager (full time 40u per week)

ISO 13485 certified

Afdeling:
Rapporteert aan:

Manufacturing
Managing Director (CEO)

1. Functiedoel
De Manufacturing Manager stuurt, controleert en is eind-verantwoordelijk
voor de productie- en logistieke processen in de fabriek. Hij is
verantwoordelijk voor het manufacturing process (exclusief engineering) van
SNU en Manufacturing van wafers voor R&D bij Mesa+.
De Manufacturing Manager draagt zorg voor een tijdige en volgens de
vastgestelde specificaties geleverde SNU’s. De Manufacturing Manager
delegeert een groot deel van de uitvoerende taken voornamelijk aan de
Lead operator en speelt zelf een meer strategische rol, waarbij hij waakt
over kwaliteit, betrouwbaarheid en yield. De Manufacturing Manager is
tevens lid van het Improvements Review Board (IRB) en de Non conformity
Board (NCB)
Het focus gebied ligt binnen deze functie op:
. Manufacturing Process ( exclusief engineering)
. Manufacturing van Wafers bij MESA+
. SNU samples en prototypes en/of
. Manufacturing van SNU ( customer orders )
Verantwoordelijk voor:
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• Introductie van nieuwe producten in de fabriek.
• Productie van manufacturing orders.
• Productie van samples en van start-up series van nieuwe producten.
• Veiligheid, onderhoud en staat van productiemiddelen.
• Aansturen van Lead operator en operators, eindverantwoordelijk voor
planning en productiepersoneel.
• Aansturen van Supply Representative.
• eindverantwoordelijk voor up-to-date Product Forecast en tijdige levering
van de producten.
• Vrijgave van batches;
• Verificatie van inkomende goederen;
• Audit and Inspectie’s begeleiden.
• Contactpersoon en verantwoordelijk voor SNU Manufacturing
gerelateerde zaken zoals onderhoud, leveranciers, etc.
2. Taken / bevoegdheden:
• terugkoppeling naar de Technologie Afdeling (die de processen hebben
ontwikkeld) om continu de yield te monitoren en te verbeteren.
• opstarten van nieuwe producten
• Vrijgave/Acceptatie van een nieuw of gewijzigd productie process .
• Uitvoeren van de SOP’s die gerelateerd zijn aan zijn de functie;
• Inkoop en voorraadbeheer
• Ontvangt input vanuit IRB overleg m.b.t het stellen van prioriteiten, input
voor improvement; nieuwe meetmethodes; ontwikkelen meetmethodes.
3. Kennis / vaardigheden / ervaring:
• Minimaal HTS of WO opleidingsniveau,
• Hoog niveau van de Engelse taal, vloeiend in woord en geschrift,
• Ervaring met ISO 13485, Risico management,
• Minimaal 5 jaar management ervaring in een productie omgeving,
• Aantoonbare ervaring met het invoeren van verbetertrajecten,
• Ervaring met werken in een clean room,
• Ervaring met Lean Six Sigma, World Class Manufacturing,
• Ervaring met GMP manufacturing

Herken je jezelf in dit profiel, reageer dan nu via jobs@medspray.com
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