Photonis Netherlands B.V. is marktleider in het ontwikkelen, produceren en verkopen van
hoogtechnologische restlichtversterkers die worden gebruikt in de industriële, wetenschappelijke, medische
en nachtvisie markt. Op de productieplant in Roden zijn ca. 250 medewerkers werkzaam; naast productie zijn
ook afdelingen zoals R&D, Finance, Engineering, SCM, Inkoop, Sales en Marketing hier gevestigd. We zijn een
internationale no nonsense organisatie die met een doelgerichte drive werkt aan succes.
Ben jij klaar voor een uitdagende functie waarbij je actief mee kunt denken over het verbeteren van
productieprocessen? Werk je graag in teamverband aan kwaliteit, productiviteit en technische
beschikbaarheid? Dan heeft Photonis een leuke en uitdagende job voor je!

Process Engineer M/V (40 uur)
Als Process Engineer ben je primair verantwoordelijk voor het bewaken, analyseren en verbeteren van
productieprocessen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het invoeren van nieuwe processen en
methodes en het implementeren van technische oplossingen, zodanig dat het technisch rendement binnen
productie op target is en de productie yield verbetert.
Je analyseert productiedata en yield registratie en organiseert planmatig experimenten op basis van een
projectplan ter verbetering van het proces. Je brengt advies uit naar aanleiding van de uitkomsten van de
analyses over de productiedata. Je draagt zorgt voor correcte werkinstructies, documentatie en specificaties
als ook procesparameters en productontwerpen. Je bent in staat om een projectplan op te stellen conform 6
Sigma/NPI-procedure en een projectteam aan te sturen ten aanzien van het uitvoeren van plannen, meten,
testen, analyseren en concluderen. Het opstellen van (project)rapportages behoort ook tot jouw focusgebied.
Je maakt in deze functie deel uit van de afdeling Engineering. Deze afdeling werkt over twee locaties, te
weten de productieplant in Roden en de productieplant in Brive (Frankrijk). Jouw standplaats is Roden. Wel
heb je veelvuldig overleg met je collega’s in Brive en zal je af en toe afreizen naar Brive, bijvoorbeeld voor een
afdelingsoverleg. Je rapporteert aan de Manager Engineering Roden.
Wie zoeken we?









Je hebt een afgeronde HBO opleiding in een technische richting
Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Je hebt ervaring in het analyseren van data en het opstellen van een advies(rapport)
Je hebt ervaring met het werken in projecten en het opstellen van projectplannen
Je kunt goed luisteren en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
Je kunt goed plannen en organiseren en bent in staat een probleemanalyse te maken
Je houdt er van om de voortgang te bewaken en stelt bij waar nodig
Jouw kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is uitstekend

Wij bieden jou:






Een uitdagende functie met eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Een belangrijke rol binnen een ambitieuze organisatie
Ruimte voor zelfontwikkeling en opleiding
Een team met leuke collega’s
Marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
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Solliciteren?
Word jij helemaal enthousiast als je bovenstaande leest? Stuur dan je CV en bondige motivatie per mail naar:
hrm@nl.photonis.com. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling HRM via
050-5018808.
Door te solliciteren op deze functie ga je ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan onze
interne belanghebbenden. Wij kunnen je LinkedIn-account raadplegen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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