Functie

Sr. Mechanical Engineer

Locatie

Europa / Nederland / Breda

Activiteit

Technische machine innovaties

Referentie

I4L-JOB-PROFILE-SME

Type contract

Full time

Inno4Life is een groeiende organisatie, gevestigd in Breda. Ons bedrijf biedt machine oplossingen & services,
systeem integratie, systeem optimalisatie en onafhankelijk advies en expertise voor de farmaceutische en bio-tech
industrie. Inno4Life heeft een gerespecteerd klantenbestand binnen en buiten Nederland en heeft een solide
partner netwerk opgebouwd.
Vanwege de gestage groei van Inno4Life, zijn we op zoek naar een Sr. Mechanical engineer, die zich aangetrokken
voelt tot een organisatie in ontwikkeling die internationaal actief is in de farmaceutische en bio-tech industrie.
Inno4Life is op zoek naar talentvolle technische professionals, die een uitdaging zien in het realiseren van creatieve
en effectieve oplossingen voor onze veeleisende klanten. De focus van de werkzaamheden ligt op de ontwikkeling
van nieuwe hoogwaardige producten en processen en services aan onze klanten. Tegelijkertijd werken we aan de
optimalisatie van onze interne organisatorische processen, en het borgen van kwaliteits normen.
Onze informele bedrijfscultuur kenmerkt zich door universele waarden als: integriteit; vertrouwen; respect en
commitment.
Ben jij de doorzetter, de creatieveling en gepassioneerde professional die het verschil kan maken?
Profiel:
Mechatronica / Mechanische Engineers, met interesse in specificatie, design, ontwikkeling, risico- en technische
analyses van mechatronische installaties in de in Life Sciences sector, (farmaceutische / food industrie ). In deze
positie ga je incidenteel (inter-) nationaal reizen voor trainingen en project analyses.
Functie eisen:
- expertise in werktuigbouwkunde / mechatronica Engineering.
- 3D design vaardigheden.
- theoretische en of praktische ervaring met werktuigbouwkundig design, steriel
design, risico analyses.
- interesse in en affiniteit met complexe systemen, geautomatiseerde apparatuur,
handling systemen, dynamics en robots;
- ervaring in het werken binnen multidisciplinaire teams met elektronische- ,
mechanische software is een pré, (CAD, CAM, PLC).
- uitstekende sociale communicatievaardigheden.
- flexibele en zelfstandige werkhouding binnen dynamische multidisciplinaire teams.
- goede mondelingen en schriftelijke beheersing Nederlands en Engels.
Opleidingsniveau:
Ervaringsniveau:
Talen:

HBO, Universiteit.
5 -10 jaar.
Nederlands en Engels.

Bezoek www.Inno4Life.com voor aanvullende informatie en contact gegevens.
Je sollicitatie kun je inclusief je motivatie en CV in het Engels mailen naar jobs@Inno4Life.com
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.Inno4Life.com
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