VACATURE
Fluidwell bv in Veghel is op zoek naar een
Wie is Fluidwell

Mechanisch Productontwerper (m/v)

Fluidwell (Veghel) is een relatief kleine, maar belangrijke ontwikkelaar, producent en leverancier van displays, procesbesturing en remote monitoring
systemen, met leveringen over de gehele wereld. Onze producten worden ingezet in de procesindustrie, voornamelijk (petro)chemie-, olie- & gas- en
levensmiddelenindustrieën. Fluidwell is expert op het gebied van explosiegevaarlijke omgevingen en veel van onze producten zijn dan ook ATEX
gecertificeerd. Zowel ontwikkeling, sales als productie vinden plaats in Veghel. Onze producten worden geëxporteerd naar OEM-klanten of afgezet via
een internationaal distributienetwerk. Fluidwell wordt gekenmerkt door enthousiast ondernemerschap met een open, informele werksfeer en korte
communicatielijnen. Wij pakken door wanneer noodzakelijk om aan de wensen van onze internationale klantenkring te voldoen. Collegialiteit en flexibiliteit
staan binnen Fluidwell hoog in het vaandel. Een prettige werksfeer en teamprestatie zijn voor ons belangrijke voorwaarden om successen te behalen.
De kernwaarden van Fluidwell zijn: persoonlijk, betrouwbaar, commercieel en expressief.
Om verdere groei mogelijk te maken zijn wij op zoek naar een Mechanisch Productontwerper.

Wat wordt er van je gevraagd
Als Mechanisch Productontwerper ben je verantwoordelijk voor het in teamverband ontwerpen en initieel inkopen van mechanische (onder)delen van
onze producten (signaalverwerkingsapparatuur). Uiteraard moeten deze voldoen aan de gewenste vormgeving, technische specificaties en (internationale
veiligheids-)normeringen. Je vindt het leuk om verantwoordelijkheid te zijn voor het hele proces: van specificatie tot implementatie en testen, inclusief de
communicatie met alle betrokkenen. Je hebt kennis van agile ontwikkeltechnieken en werkt volgens het PDCA kwaliteitsprincipe. Daarnaast ben je een
teamspeler die goed kan luisteren en zich kan verplaatsen in de behoeften van de (interne) klant.

Verantwoordelijkheden
Ontwikkelen van oplossingen voor mechanische vraagstukken,
Gehele productontwerp voorbereiden en uitvoeren: doen van vooronderzoek naar haalbaarheid, risico’s en
produceerbaarheid van mogelijke ontwerprichtingen en het vaststellen en uitvoeren van technical requirements op
basis van functional requirements,
Ontwerpbeoordeling van het mechanische deel: het (laten) uitvoeren van het validatie- en verificatieplan,

Technische
vakkennis uit
de regio

Initiële inkoop, prototyping en evaluatie,
Evaluatie van de ontwerpresultaten en eventuele bijsturende acties in gang zetten en bewaken,
Ondersteuning bij certificering, productie en operationele inkoop op jouw vakgebied,

Veghel
maakt er
werk van

Optimaliseren van jouw deel van het ontwikkelproces.

Jouw profiel
Wij zoeken een kandidaat met minimaal drie jaar werkervaring als Mechanical Engineer in een B2B ontwerp- en productieomgeving. Hierbij verwachten
we dat je een HBO opleiding hebt afgerond, bijvoorbeeld mechanical engineering of werktuigbouwkunde, en daarnaast beschik je over de volgende
eigenschappen en competenties:
Klantgericht, communicatief vaardig en samenwerkingsgericht,
Proactief, besluitvaardig en resultaatgericht,
Kwaliteitsgericht, positief kritisch en leergierig,
Deelt graag kennis en ervaring met collega’s,
Kan complexe vraagstukken op een eenvoudige manier oplossen,
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

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, 0413 – 787 202 of werken@fluidwell.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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