Vacature: Project Engineer
Locatie: Eindhoven
Wil jij als project engineer betrokken zijn bij het hele proces van conceptfase, prototyping, tot levering
en nazorg bij klanten. Vind jij het leuk om met klanten mee te denken in de beste oplossing? Heb je
een goed technisch inzicht en vind je het leuk om maatwerk producten te ontwikkelen?
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

Als Project Engineer lever jij een essentiële bijdrage aan het succes van IPS Technology en ben je
verantwoordelijk voor de engineering van onze projecten. Je houdt je bezig met:







Het inventariseren van de opdrachten en samen met de klant opstellen van eisenpakket;
Het ontwikkelen van concepten voor verpakkingsoplossingen en handling- en transport
tooling;
Uitwerken van je concepten in 3D-CAD modellen, sterkte berekeningen en FMEA;
Opstellen van technische product documenten (tekeningen, BOM, fit-testen) en presenteren
aan de klant;
Bewaken van de juiste uitwerking van het ontwerp voor de levering van de proto in
samenwerking met IPS materialen.
Deelnemen aan brainstormsessies en reviewmeetings om kwaliteit en juiste oplossingsrichting
van je projecten en die van collega’s te waarborgen.

Jouw profiel






MBO+ /HBO denk- en werkniveau Werktuigbouwkunde, Automotive of IPO;
Ervaring met het ontwerpen en construeren van mechanische constructies;
Kennis van tekenen in 3D-CAD pakketten, bij voorkeur Solid Works of NX;
Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. Duits is een plus;
Gedreven, nauwkeurig, positieve en enthousiaste werkinstelling.

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.

