Onderdeel van IPS Technology

Vacature Medewerker Cleanroom
Innovar Cleaning Control is een onafhankelijke organisatie in de Brainport regio met uitgebreide expertise
op het gebied van Contamination Control & Cleaning Logistics. Innovar Cleaning Control ondersteunt haar
opdrachtgevers op het gebied van: advies, reiniging, kwalificatie (o.a. RGA), assemblage en Cleanroom
verpakken. Voor innovatieve verpakkingsvraagstukken werkt Innovar actief samen met de creatieve
verpakkingsexperts van moederbedrijf IPS Technology.
Voor uitbreiding van ons Cleanroom team zijn wij per direct op zoek naar een ervaren

Medewerker Cleanroom (40 uur)
De medewerker Cleanroom maakt deel uit van het Cleanroom team en rapporteert rechtstreeks aan de
teamleider Cleanroom. In deze rol werk je nauw samen met de andere Cleanroom medewerkers, de
teamleider, werkvoorbereider en magazijnmedewerker. De werkzaamheden worden verricht vanaf onze
locatie aan de Ambachtsweg in Eindhoven.
De medewerker Cleanroom voert alle productie activiteiten uit die onze opdrachtgevers ons toevertrouwen.

Tot je takenpakket behoort;







Cleanen en uitstoken
Assembleren
Schoon verpakken
Verzendklaar maken
Uitgangscontrole
Het op maat maken van plastic verpakkingshoezen (clean assy)

Profiel;
Vanuit je enthousiasme voel je je thuis in een informele technische werkomgeving waar teamwork
belangrijke uitgangspunten zijn. Je voelt je prettig in een klein team waarbij er op je gerekend wordt. Je
bent betrokken, neemt verantwoordelijkheid en zoekt de samenwerking op. Je hebt oog voor detail en je
werkt zeer nauwkeurig. Het werken onder tijdsdruk is voor jou geen bezwaar, maar een extra uitdaging.







MBO werk- en denkniveau
Ervaring als montage- en/of assemblage medewerker bij voorkeur in een cleanroom
Ervaring met het lezen van technische tekeningen is een pre
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Zelfstandig en initiatiefrijk
Flexibele en proactieve instelling
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Wij bieden jou;



Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
Werken in 2 ploegen (vroege dienst ma t/m vrij van 6:00 tot 14:30 uur en late dienst van ma t/m do van 14:00 tot 23:30





Een werkomgeving met enthousiaste collega’s
Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf
Marktconform salaris

uur, dus om de week een lang weekend)

Interesse?
Heb je interesse in bovenstaande vacature?
Stuur dan een CV met motivatie naar, of neem contact op met:
Marieke Maenen
040-264 72 90
marieke.maenen@ips-technology.com
www.ips-technology.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Innovar! Ambachtsweg 23, 5627 BZ Eindhoven, bedrijfsnummer 4216 T: +31 (0)40 2647 290 I: www.innovar-cc.com
IBAN: NL14ABNA0601371208 BIC: ABNANL2A BTW: NL814301216B01 KvK: 17136987

