Vacature: Packaging Coördinator
Locatie: regio Eindhoven
Vind jij het leuk om verpakkingsbehoeften te inventariseren, een pakket met eisen op te stellen en
bij te dragen aan de realisatie ervan? Ben je communicatief sterk en vind je het leuk om met alle
betrokken partijen (klant, co-ontwikkelaars en leveranciers) te communiceren en het project in
goede banen te leiden? Heb je daarnaast kennis van industriële verpakkingen en een Bachelor
Mechanical Engineering of IPO? Dan zijn wij op zoek naar jou.
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.

De functie

De Packaging Coördinator werkt bij de klant op de afdeling Handling Tools & Transport Systems. Deze
afdeling is verantwoordelijk voor de specificatie, definitie, realisatie en kwalificatie van alle handlingen transporttools en verpakkingen voor de machines. Het grootste deel van de dag ben je bezig met:







Je inventariseert en bespreekt de verpakkingsvereisten op locatie van onze klant;
Je zorgt ervoor dat de aanvragen worden verwerkt van inventarisatie tot definitieve release
binnen een bepaald tijdsbestek;
Je zorgt voor een overzichtelijke en up-to-date planning van meerdere opdrachten;
Je zorgt ervoor dat het ontwikkelproces gestructureerd verloopt met de juiste review
momenten en neemt daar ook aan deel;
Je verzorgt contacten zowel intern bij de klant (bijvoorbeeld moduleproject, logistiek,
productie) als extern (medeontwikkelaars voor verpakkingsontwikkeling, leveranciers van de
verpakking);
Bij nieuwe opdrachten neem je in een vroeg stadium deel aan projectmeetings om daarin de
logistieke en verpakkingsaspecten mee te nemen en stelt op conceptueel niveau de
verpakkingsoplossing vast.

Jouw profiel

Natuurlijke interesse voor de chip industrie is een minimale vereiste om bij de organisatie te werken.
Daarnaast vinden we het prettig als je over een combinatie van onderstaande competenties beschikt:







Minimaal HBO diploma WTB of vergelijkbaar niveau verworven door werkervaring;
Kennis van industriële verpakkingen;
Gemotiveerde teamspeler met goede sociale- en communicatievaardigheden;
Nauwkeurigheid, systematische benadering, analytisch, probleemoplossing;
Pragmatische houding;
Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Ons aanbod





Een uitdagende en dynamische baan met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen
inbreng;
Een hecht team van collega’s binnen een prettige werksfeer met korte lijnen en een actieve
personeelsvereniging;
Een goede ontwikkelings- en opleidingstraject met mogelijkheden om verder door te
groeien;
Een tijdelijk contract met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?
Bel 06-51 06 09 83 voor meer informatie met Marieke Maenen, Corporate Recruiter
of email je cv naar marieke.maenen@ips-technology.com.

