Vacature: Senior Project Engineer / Quality Manager
Locatie: Eindhoven
Heb jij graag de touwtjes in handen? Wil jij bepalend zijn in de conceptkeuze, risico-inventarisatie en
kwaliteit van het technische dossier? Als Senior Project Engineer maak je constructies vanuit een
concept met oog voor kwaliteit, kosten, maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd. Je bewaakt de
kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties. Daarnaast adviseer en begeleid je mechanical
project engineers bij hun projecten en technisch inhoudelijke vraagstukken.

De functie

Binnen de afdeling Engineering ben jij als Senior Project Engineer een belangrijke spil in de uitvoering
en controle van projecten. Je bent het aanspreekpunt en klankbord voor complexe vraagstukken. Het
gaat jou om de kwaliteit en het resultaat. Je houdt je bezig met:









Je vertaalt de wens van de klant in succesvolle constructies met oog voor kwaliteit, kosten,
maakbaarheid, veiligheid en doorlooptijd.
Je voert technische analyses uit en werkt deze uit naar concept-, ontwerp- en
productietekeningen.
Je levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en volledigheid van functionele specificaties.
Je voert benodigde sterkteberekeningen uit en maakt risicoanalyses.
Je adviseert en begeleidt minderervaren project engineers bij het oplossen van complexe,
technisch inhoudelijke vraagstukken.
Je bent verantwoordelijk voor de planning en voortgang van de werkzaamheden.
Je signaleert mogelijke afwijkingen binnen het project en houd je bezig met de optimalisering
van het eindresultaat.
Je neemt deel aan brainstormsessies en reviewmeetings om kwaliteit en juiste
oplossingsrichting van je projecten en die van collega’s te waarborgen.

Jouw profiel







WO/HBO denk- en werkniveau Werktuigbouwkunde of Automotive;
Jij bent de werktuigbouwkundige specialist, de bedenker van slimme oplossingen en hebt ten
minste 5 jaar ervaring met het ontwerpen en construeren van mechanische constructies;
Kennis van tekenen in 3D-CAD pakketten, bij voorkeur Solid Works of NX;
De klant is waar je het voor doet, jij snapt dat. Je hebt goede communicatieve vaardigheden
(Nederlands en Engels), maakt heldere afspraken en komt die ook na.
Je bent gewend om meerdere projecten tegelijkertijd onder handen te hebben;
Je bent nauwkeurig en hebt een positieve en enthousiaste werkinstelling.

Wie zijn wij?
IPS Technology is gespecialiseerd in de ontwikkeling van industriële verpakkingen, tools en specifieke
transporthulpmiddelen. We ontwerpen en bouwen ingenieuze constructies om high tech machine
onderdelen veilig van A naar B te kunnen transporteren en ter plekke te installeren. Om je een idee te
geven, onze meest complexe verpakking omvat 600 uur engineering en bedraagt € 80.000,-. Deze
industriële verpakkingen worden gebouwd op de assemblage, getest in ons testcentrum en tot op de
Nano deeltjes gereinigd in onze cleanroom. Door deze integrale ketenbenadering zijn we uniek in de
markt.

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 goed 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.

