ProcesProces-/Producti
/Productingenieur
Je uitdaging:
uitdaging
Als product-/procesingenieur maak je deel uit van een team technische deskundigen waarmee je nauw
samenwerkt.
Je introduceert, coördineert en begeleidt een spectrum aan producten in het productieproces waarbij
je ook instaat voor het opmaken van de werkinstructies en aanmaken van de nodige
machineprogramma’s voor het afwerken van complexe PCB’s.
Hierbij vorm je de cruciale link tussen de ontwikkeling en de productie in Oostkamp.
Oplossingen voor technische problemen uitwerken, voorstellen en deze omzetten is hierbij essentieel.
Je beslist over eventuele afwijkingen en je bent verantwoordelijk voor de documentenconfiguratie.
Bij veranderingen aan een product sta je in voor het aanpassen van de werkbeschrijvingen en de
vastgelegde plantijden.
Kwaliteitsproblemen analytisch en methodisch aanpakken behoort eveneens tot je takenpakket.

Je Profiel:
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent master met optie elektromechanica of elektronica (met affiniteit voor mechanica).
Je hebt een uitgesproken interesse in productieaflopen, -processen en montage in het
bijzonder.
Zelfstandig werken, communicatie, en besluitvaardigheid zijn je sterkste troeven.
Je werkt methodisch en analytisch en bent kritisch ingesteld.
Ervaring met kwaliteitsthema’s is een uitgesproken pluspunt.
Ervaring met CAD (Inventor) is een pluspunt.
Korte dienstreizen binnen Europa (vooral Duitsland) vormen voor jou geen probleem.
Je spreekt en schrijft vlot Engels, kennis van Duits is een troef.

Ons aanbod:
Een technisch uitdagende, innovatieve werkomgeving. Een vlakke bedrijfsstructuur en een nononsense bedrijfscultuur zorgen voor korte communicatielijnen en een joviale, collegiale werksfeer
waar ruimte is voor eigen initiatief en inbreng. We bieden al onze medewerkers professionele
opleidingen en een persoonlijke begeleiding (via meter-/peterschap) aan zodat iedereen zich optimaal
kan ontplooien. De comfortabele, filevrije bereikbaarheid (vlakbij E40 - afrit Oostkamp, met
ruime bedrijfsparking), aantrekkelijke fiets- of carpoolvergoeding, flexibele arbeidsuren, soepele
vakantieregelingen ... dragen aanzienlijk bij tot een aangenaam evenwicht tussen werk en vrije tijd. En
natuurlijk mag je van ons een motiverend loon en een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen
verwachten.
Interesse ?
Solliciteren kan via mail naar vacature@advionics.be of het sturen van je CV en motivatie naar Advionics
nv, tav Katarina Lippens, Siemenslaan 16, 8020 Oostkamp.

