VACATURE
Process Engineer
In deze functie draag je zorg voor een optimaal proces van de spuitgietmachines, robots en randapparatuur. Hierbij zorg je
ervoor dat continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn.
Je verantwoordelijkheden:
•

Zorg dragen voor het ontwikkelen van spuitgietprocessen voor optische en medische producten;

•

Zorgen voor het optimaal ombouwen, instellen, opstarten en onderhouden van spuitgietmachines, robots en
randapparatuur;

•
•

Zorg dragen 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;
Ondersteunen Project Managers;

•

Problemen en storingen in kaart brengen, deze analyseren en op lossen;

•
•

Meten van producten en zorg dragen voor het administratief vastleggen van gegevens;
Zorgen voor het naleven van de kwaliteit, Arbo en milieurichtlijnen, regels en procedures.
Je profiel:

•
•
•
•
•
•
•

MBO+ niveau, bij voorkeur technisch;
Uitgebreide ervaring als spuitgieter/machinesteller, proefspuiter of in soortgelijke functie;
In bezit van certificaat Spuitgieten 1, 2 en 3;
In bezit van certificaat Probleemanalyse spuitgieten;
In bezit van certificaat Matrijzen A;
In bezit van certificaat Proefspuiten;
Flexibel, zelfstandig, oplossingsgericht en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
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: “winwin, spirit, fun and challenge”.
Daarnaast bieden we een goed salaris afhankelijk van kennis en ervaring en een uitstekend pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden waaronder 27 vakantiedagen en 13 ADV dagen op fulltime basis.
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 motivatie en CV naar jobs@axxicon.com.
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