VACATURE
Fluidwell bv in Veghel is op zoek naar een fulltime (38 uur)

Technical Writer (m/v)
Wie is Fluidwell
Fluidwell (Veghel) is een relatief kleine, maar belangrijke ontwikkelaar, producent en leverancier van displays, sensoren en remote monitoring systemen,
met leveringen over de gehele wereld. Onze producten worden ingezet in de (petro) chemie-, olie- & gas- en levensmiddelenindustrieën. Met name in
explosiegevaarlijke omgevingen heeft Fluidwell een vooraanstaande positie. De producten worden geëxporteerd naar eindklanten en afgezet via een
internationaal distributienetwerk. Zowel ontwikkeling, sales als productie vinden plaats in Veghel.
Fluidwell wordt gekenmerkt door enthousiast ondernemerschap met een open, informele werksfeer en korte communicatie lijnen. Wij pakken door wanneer
noodzakelijk om aan de wensen van onze internationale klantenkring te voldoen. Collegialiteit en flexibiliteit voor onze medewerkers staan bij ons hoog in
het vaandel. Een prettige werksfeer en teamprestatie zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor het gezamenlijk succes binnen onze organisatie.
Onze kernwaarden zijn persoonlijk, betrouwbaar, commercieel en expressief.
Om onze organisatie verder uit te bouwen, zijn wij op zoek naar een ervaren Technical Author.

Wat wordt er van je gevraagd
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het opmaken, schrijven (in de Engelse taal), beheren en actualiseren van technische publicaties in nauwe
samenwerking met productontwikkeling, engineering en marketing. De internationale standaarden vormen hierbij je leidraad. Je werkt met een
professioneel CMS documentatiesysteem dat je verder inricht, actualiseert en uitbouwt naar optimale benutting. Je vindt het leuk en uitdagend om de
Fluidwell producten technisch te doorgronden en je begrijpt het concept en de praktische toepasbaarheid ervan. Je bent in staat om je kennis op een
efficiënte, begrijpelijke en duidelijke manier weer te geven in handleidingen voor eindgebruikers en B2B relaties.

Jouw werkzaamheden
Schrijven, opmaken en actualiseren van technische publicaties aan de hand van productkennis en conform productcertificering
(intrinsieke en/of explosie veiligheid) en in nauwe samenwerking met productontwikkeling, engineering en marketing
Verder inrichten, actualiseren en uitbouwen van CMS documentatiesysteem (Skribenta) inclusief ondersteuning voor talen en versiebeheer
Verzorgen en laten verzorgen van vertalingen
Kennis van internationale standaarden (o.a. CE, CSA, ATEX, IECEx)

Jouw profiel
HBO denk-, werk- en ervaringsniveau met een opleiding in de Elektrotechniek
(kennis van de procesindustrie, installatie- en meet & regel techniek is een pre)
Minimaal 3-5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels (kennis van Simplified Technical English is een pre)
Je bent communicatief vaardig, resultaatgericht, nauwkeurig, gestructureerd en hebt organisatievermogen

Wij bieden
Een inspirerende werkomgeving in een multidisciplinair team waarbij plezier in het werk belangrijk is. Binnen het team krijg je veel vrijheid om je eigen
invulling aan processen en werkwijzen te geven. Wij bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. flexibele werktijden en een prettige ontspannen
werksfeer op een goed bereikbare markante locatie aan de A50 in Veghel.

Interesse
Wil je solliciteren of meer informatie, neem dan contact op met Anne-Marie Megens-Stants, HR-Officer,
via telefoonnummer 0413 – 787 202 of per e-mail werken@fluidwell.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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