HTR groeit! Groei jij met ons mee?

Technical Engineer
(40 uur per week)

HTR is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling,
productie en toelevering van technische rubber- en kunststof
schuim producten. Om ons te onderscheiden in de markt
hebben we technisch onderlegde en innoverende mensen in
dienst. Ons team houdt zich naast design, engineering, R&D en
productie vooral bezig met ontzorgen. Onze rubber en foam
producten zijn veelal maatwerk oplossingen voor uitdagingen
die de klant heeft.
Als je bij ons in dienst komt

• Heb je zicht op een vast contract;
• Krijg je een persoonlijk ontwikkelingsplan met een
•
•

opbouwend salaris;
Krijg je de kans op ontwikkeling en training zodat je door
kunt groeien in de richting die jij wilt;
Kom je terecht in een sociaal bedrijf waar alle culturen
gerespecteerd worden en gelijkwaardig zijn.

Als Technical Engineer werk je in wisselende projectgroepen. De nauwe samenwerking onderling en de korte
communicatielijnen zijn typische voordelen die je binnen het MKB, maar zeker in onze organisatie terugvind. Je staat midden in
de organisatie. Je bent nauw betrokken bij de technische projecten binnen HTR en de nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van
diverse soorten technische oplossingen. Je doorloopt hierbij zelfstandig een ontwikkelcyclus van eerste idee tot productie. Dit
ga je o.a. doen:
 De technische ondersteuning van de Sales Director en de Sales Engineers en het doen van aanbevelingen in de pilotproduct fase.
 Het zelfstandig uitwerken van nieuwe producten en het opstellen en uitwerken van verbeteropdrachten m.b.t.
functionaliteit van het product
 Het verder ontwikkelen en continue verbeteren van ons eigen machinepark, het technisch verbeteren van onze
gereedschappen en verder automatiseren van onze productie.
 Het uitvoeren van diverse testen en analyses in ons eigen lab.
 Het opstellen van technische specificaties van de producten en het vertalen hiervan naar de functionele specificaties.
Naar wie zijn wij op zoek
Ben jij een techneut pur sang en heb je al enige jaren ervaring in een soortgelijke functie, dan gaan we graag met jou in
gesprek. We zijn op zoek naar kandidaten met een afgeronde technische HBO opleiding. Je hebt je na je opleiding verder
ontwikkeld door het volgen van relevante technische of aanverwante opleidingen . Belangrijk is dat je flexibel en pragmatisch
bent ingesteld en goed kunt communiceren op allerlei niveaus. Omdat we werken in een internationale markt is het beheersen
van de Engelse taal van belang om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren.
Enthousiast?
Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie, mail je CV naar onderstaand adres.
Nog vragen? Bel dan even op ma / wo of do tussen 13.30 en 15.00 uur naar Lisa Meijer, HR Manager. Tel. 040-2902610.
e-mail: meijer@htr-nl.com
Bezoek ook onze website; www.htr-nl.com

