IPS Technology is gespecialiseerd in de ontwikkeling van hulpmiddelen bij transport zoals industriële
verpakkingen, tools en specifieke transporthulpmiddelen. Onze klanten vragen om high-tech
oplossingen en wij bedenken ze. We slagen daarin omdat we technische knowhow combineren met
creativiteit en diepgaande kennis van de wereld en onze klanten. In ons testcentrum, assemblage- en
cleaning centrum leveren wij een integrale ketenbenadering welke uniek is in de markt.
Ter versterking van ons team op het hoofdkantoor van IPS Technology BV in Eindhoven, zijn wij op
zoek naar een fulltime:

Project Engineer











je bent verantwoordelijk voor de engineering van onze projecten
je houd je bezig met het zelfstandig bedenken van praktische en efficiënte oplossingen
je maakt samen met de klant een inventarisatie van de opdracht en stelt het eisenpakket op
je ontwikkelt concepten en werkt het in detail uit
je maakt een ontwerp, de product documentatie en bouwt het prototype
je valideert je ontwerp in ons eigen testhuis
je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de afnametest
je werkt graag samen met collega’s, klanten en toeleveranciers
je hebt altijd een antwoord klaar, dankzij je vergaande technisch inzicht
je bent betrokken vanaf de conceptfase tot en met de levering en nazorg van projecten.

Wij vragen





diploma HBO Werktuigbouwkunde, Automotive of IPO
ervaring met het ontwerpen en construeren van mechanische constructies is een pré
kennis van tekenen in 3D-CAD pakketten
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Ons aanbod






een dynamische organisatie waar initiatief en verantwoordelijkheid gewaardeerd
voldoende ruimte voor humor en gezelligheid
een marktconform salaris met prima secundaire voorwaarden
voldoende ruimte tot ontwikkeling
een tijdelijk contract met de intentie tot een vast dienstverband

Interesse?
Zie je jezelf werken bij een groeiende onderneming? Vind je het belangrijk om samen naar een
waardevol resultaat toe te werken? Dan nodigen we je uit om te reageren op deze vacature.
Stuur je CV met motivatie naar annemieke.de.kuijper@ips-technology.com. Voor meer informatie bel
je met Annemieke de Kuijper, HR Manager 06-57 43 31 82.

