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 eerste of vervolgstap in je loopbaan en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan
kwalitatief hoogwaardige producten? Dan heeft Photonis een leuke en uitdagende job voor je!

Constructeur (fulltime)
De functie omvat het construeren, ontwikkelen en vastleggen van de constructies en tekeningen ten behoeve
van product- en procesdocumentatie. Alle tekeningen dienen helder, inzichtelijk en up-to-date te zijn om
mede daarmee de kwaliteit van het product te waarborgen.
Taken:
 Het controleren van alle binnengekomen aanvragen, schetsen of tekeningen op volledigheid en juiste
autorisatie.
 Het beoordelen van de gegevens en daartoe overleggen met opdrachtgevers en externe leveranciers over
juistheid en volledigheid van specificaties en tekeningen.
 Het verzamelen van alle gegevens voor het opstellen of aanpassen van tekeningen zowel intern als extern
bij leveranciers.
 Het doen van voorstellen m.b.t. de ontwikkeling en het tekenen van nieuwe producten, aanpassingen aan
producten, aanpassingen aan apparatuur en de bouw van prototypes.
 Het ontwikkelen en bewaken van alle bijbehorende technische documentatie en deze beheren in SAP,
evenals de wijzigingen en wijzigingsprocedure.
 Het maken van werkinstructies.
Wie zoeken we?
 Je beschikt over MBO+ werk en denkniveau
 Het is een pre als je beschikt over basiskennis van werktuigbouwkunde, kennis van elektronica,
vacuümtechniek en optica
 Je hebt kennis van en/of vaardigheid met wijzigingsprocedures, documentatie van tekeningen en met het
tekenen van technische productdocumentatie
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Je hebt kennis van en/of vaardigheid met SAP en SolidWorks 2019
Je beschikt over de volgende competenties
 Nauwkeurig
 Plannen en organiseren
 Voortgangscontrole
 Probleemanalyse
 Communicatieve vaardigheden
Wij bieden jou
 Een fulltime baan
 Ruimte voor zelfontwikkeling en opleiding
 Een team met leuke collega’s
 Marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
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Solliciteren?
Word jij enthousiast als je bovenstaande leest? Stuur dan je CV en bondige motivatie uiterlijk 26 maart 2019
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.
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