VACATURE
Per direct zoekt Axxicon Moulds Eindhoven B.V. een:

Mechanical Engineer (1 fte)
Het bedrijf
Axxicon is gespecialiseerd in het produceren van ultra precisie onderdelen, matrijzen en het kunststof spuitgieten van
zeer nauwkeurige optische en gemicrostructureerde (microfluidic) producten. Onze producten en diensten worden
wereldwijd verkocht en geleverd vanuit Eindhoven. Een team van 35 medewerkers zet vanuit de vier kernwaarden
“Fun, Spirited, Win-win en Challenge” alles in om de wensen van onze klanten te overtreffen. Binnen Axxicon heerst
een prettige, informele en open cultuur. Wij erkennen dat medewerkers het verschil maken. Voor meer informatie
over Axxicon verwijzen wij naar onze website: www.axxicon.com
Functie
Als Mechanical Engineer ben je verantwoordelijk voor het analyseren van technische haalbaarheid van klantvragen,
het calculeren en ontwerpen van spuitgietmatrijzen. Je neemt deel in verschillende projecten, waarin je een
belangrijke en soms leidende rol in het ontwerp hebt. Je onderhoudt de contacten met onze (veelal internationale)
klanten en zorgt ervoor dat het werk binnen de beschikbare tijd en kosten gerealiseerd wordt. Je signaleert mogelijke
afwijkingen en houdt je bezig met de optimalisering. Natuurlijk ondersteun je ons team bij de realisatie. Kortom, je
werkt constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je
werkt in een Engineering team van 7 collega’s.
Profiel
 Je hebt een afgeronde opleiding HBO Werktuigbouwkunde
 Je bent creatief en hebt een passie voor techniek
 Je bent communicatief en hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 Je bent ambitieus en wil het verschil maken
 Het is een cliché maar waar: klant is koning. Jij snapt dat.
 Je bent een teamspeler
 Je werkt op een projectmatige en gestructureerde manier
 Je hebt minimaal 5 jaar vergelijkbare werkervaring in een vergelijkbare functie
Wij bieden
 Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, o.a. door de juiste opleiding en training
 Veel eigen verantwoordelijkheid
 Een hightech innovatieve werkomgeving
 Prettige informele werksfeer in een platte organisatie
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Zin gekregen om aan de slag te gaan als Mechanical Engineer, maar wil je eerst nog meer informatie? Neem dan
contact op met Dirk Verhoeven via 06 5327 5371. Ben jij de kandidaat die wij zoeken en wil jij de uitdaging aangaan?
Stuur dan snel je CV en motivatie naar eindhoven@axxicon.com
Trefwoorden: vacature Mechanical Engineer, Eindhoven, WTB, Techniek, Production, Metaal, Brabant
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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