Wil jij je als process engineer vakinhoudelijk ontwikkelen?
En wil je bijdragen aan microfluidics spuitgietoplossingen?

Je verantwoordelijkheden:
• Als Process Engineer speel je een belangrijke rol bij de implementatie en optimalisatie van
spuitgietmachines, processen en matrijzen;
• Je draagt zorg voor het zo optimaal mogelijk inrichten van het productieproces teneinde de kwaliteit van
de producten te garanderen en het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen;
• Het optimaal ombouwen, instellen, opstarten en onderhouden van spuitgietmachines, robots en
randapparatuur behoren tot je verantwoordelijkheden;
• Je draagt zorg en ontwikkeld spuitgietprocessen voor optische en medische producten;
• Verder denk je mee aan het productdesign en design reviews. Je levert hiervoor een actieve bijdrage
middels verbetervoorstellen op gebied van spuitgieten, matrijzen en productontwerp;
• Problemen en storingen breng je in kaart waarbij je middels een analyse komt tot een oplossing;
• Je realiseert de overdracht van project naar productie en legt dit administratief vast;
• Tot slot borg je de kwaliteit, Arbo en milieurichtlijnen, regels en procedures.
Je profiel:
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde Technische Hbo opleiding;
Aangevuld met een aantal jaren ervaring met spuitgietprocessen en matrijzen;
Ervaring met high-volume productieprocessen is een pre;
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met systeemkwalificatie en procesvalidatie;
En je bent bekend met 5S methodieken en verbeterprogramma’s;
Je bent pragmatisch ingesteld en communicatief en analytisch sterk onderlegt.

Wij bieden:
Axxicon biedt je een werkplek bij een innovatief bedrijf met een aansprekende klantenkring. 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: “winwin, 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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