VACATURE
Hauck Heat Treatment Venlo maakt deel uit van het beursgenoteerde Aalberts Industries N.V.
Meer dan 50 jaar ervaring in warmtebehandelen van grote aantallen producten maakt Hauck Heat
Treatment (voorheen Mamesta) een belangrijke speler in de wereld van de warmtebehandelaars.
Binnen Hauck Heat Treatment houden wij ons bezig met diverse hardings- en gloeiprocessen. Vrijwel
alle in de markt bekende processen zijn voor ons uitvoerbaar gezien de diversiteit aan moderne
ovens die wij tot onze beschikking hebben. Ons hoge kwaliteitsniveau en onze goede service hebben
ervoor gezorgd dat wij zowel op de nationale als internationale markt bekendheid genieten. Er zijn
circa 70 medewerkers werkzaam voor Hauck Heat Treatment Venlo en er wordt gewerkt in drie
ploegen.
Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en leergierige:

Aankomend Production Engineer (fulltime)
De functie
De Production Engineer ondersteunt de werkzaamheden van de Production Manager, Project
Manager en Quality Manager. Hij participeert in diverse processen en projecten en draagt bij aan het
optimaliseren daarvan. De Production Engineer rapporteert aan de Project Manager.
Taken zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Ondersteunen in het) vertalen van de klantvraag naar een praktische oplossing binnen de
gegeven productieomstandigheden;
Het introduceren en implementeren van nieuw producten, processen, projecten en/of
klanten binnen de organisatie, hierbij projectmatig kunnen werken;
Het onderhouden van klantcontact, herkennen en vertalen van specifieke klanteisen,
bezoeken/ontvangen van klanten inzake nieuwe projecten etc.;
Het bezoeken/ontvangen van leveranciers aangaande (verbeter)projecten;
Het leiden van interne verbeterprojecten;
Het volgen van een product tot en met implementatie van een robuust proces;
Het uitvoeren van proeven en bedenken van hulpmiddelen;
Het opstellen van voorschriften c.q. werkinstructies;
Het bedenken van oplossingen voor technische problemen;
Het opstellen van haalbaarheidsstudies;
Het opstellen van (na)-calculaties;
Ondersteuning werkzaamheden van Production- , Project- en Quality Manager.

Wij vragen
Onze ideale kandidaat is een ambitieuze en gedreven schoolverlater MBO of HBO. Hij maakt zich
onze processen enthousiast eigen, biedt hieraan actief en hands-on ondersteuning en doet (op
termijn) voorstellen ter verbetering daarvan. Onze kandidaat beschikt over:
•
•

Een afgeronde MBO of HBO opleiding Werktuigbouwkunde of Materiaalkunde;
Affiniteit met warmtebehandelingsprocessen;

•
•
•
•
•

Vaardig in het gebruik van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
Ervaring in het werken met een ERP pakket;
Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
Verantwoordelijkheidsgevoel en probleemoplossend vermogen;
Flexibiliteit en collegialiteit.

Wij bieden
Een afwisselende en veelzijdige functie in een dynamische organisatie.
Een bij de functie passend marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform
de CAO Metaalbewerkingsbedrijf en een resultaatafhankelijke winstuitkering.
Interesse?
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan en beschik je over bovengenoemde functie-eisen?
Mail je motivatiebrief en CV naar Hauck Heat Treatment Venlo t.a.v. Ellen van Montfort (HR
Manager), Ellen.vanmontfort@hauckht.com.
Hauck Heat Treatment Venlo B.V.
Spikweien 27
5943 AC Lomm (NL)
www.hauckht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Wij verzoeken kandidaten die niet aan de functie-eisen voldoen niet te solliciteren.

