Wil jij bijdragen aan ultra precisie microfluidics spuitgiet oplossingen?
Als Mechanical Lead engineer werk je constructies uit vanuit een concept met oog voor kwaliteit, kosten,
maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Op het snijvlak van ultra precisie product ontwikkeling lever jij een bijdrage
aan het microfluidics hightech eindproduct, binnen een multidisciplinaire werkomgeving.

Je verantwoordelijkheden:
•

Als Mechanical Lead Engineer ben je verantwoordelijk voor het concept, het opstellen van de specificaties en de
complexe berekeningen;
Hiervoor onderhoudt je nauw contact met internationale klanten
Je levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en volledigheid van een maakbaar productontwerp en
functionele specificaties en calculaties;
Je ondersteunt de projectmanagementplanning en bepaalt in samenwerking met andere afdelingen de
technische haalbaarheid en risicoanalyses;
Als Mechanical Lead Engineer heb je een belangrijke rol bij de ontwerpfase en ben je tevens nauw betrokken bij
de realisatie fase;

•
•
•
•

Je profiel:
•
•
•
•
•

Een afgeronde Technische HBO opleiding, bij voorkeur werktuigbouwkunde;
Aangevuld met relevante affiniteit met high precisie volume productie processen;
Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Je hebt brede interesse en kennis van de ontwikkeling op het gebied van plastic spuitgiet technologieën;
Jij bent analytisch sterk onderlegt en in staat om technische kennis om te zetten tot praktische en uitvoerbare
matrijs specificaties;
• Je bent communicatief sterk onderlegt en in staat om binnen een project team te schakelen met de diverse
stakeholders zowel intern als extern;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wij bieden:
Axxicon biedt je een werkplek bij een innovatief bedrijf met een aansprekende klantenkring waaronder internationale
Health tech bedrijven. Je werkt bij ons in een dynamische werkomgeving met ruime mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling. Er heerst een informele en open cultuur met volop ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Onze
kernwaarden zijn: “win-win, spirit, fun and challenge”.
Ons bedrijf
Axxicon is een internationaal opererend hightech bedrijf, dat microfluidics spuitgiet oplossingen voor klanten ontwikkelt
en ultra-precisie verspaning aanbiedt. Daarnaast hebben wij ons eigen merk AIM matrijzen voor polymeer testen die we
aan de markt verkopen. We hebben de juiste productiemiddelen en kennis in huis waarmee we ongeëvenaarde precisie
behalen. Ons team maakt het succes! Wij zoeken gepassioneerde, gedreven, energieke professionals waarmee we in
gezamenlijkheid onze groeiambitie kunnen gaan realiseren.
Groots in Microfluidics: dat is Axxicon.
Als je interesse hebt in deze veelzijdige positie stuur dan je CV naar jobs@axxicon.com
Voor vragen kun je een bericht sturen naar jobs@axxicon.com of 06-22152222, t.a.v. Hella van de Boogaard.
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