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We are hiring!   
 
Altijd al willen werken in de Medical Device industrie? Teleon; een internationaal snelgroeiend, 
dynamisch bedrijf dat elke dag weer streeft naar een beter zicht voor patiënten, zoekt jou. Wil jij 
werken bij het meest duurzame bedrijf van de regio Oost Gelderland met een uitstekende 
werksfeer? Lees dan verder, want wij zijn op zoek naar een Labelling Engineer.   

Labelling Engineer (24 -32 uur) 
Jouw rol 
Als labelling engineer ben jij primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van 
door de fabrikant te verstrekken informatie (etikettering) volgens voorschriften en eisen. Jij zorgt 
voor de ontwerpverificatie en validatie van etikettering en coördineert de vertalingen van de 
etikettering en andere technische documenten. Daarnaast ben jij onderdeel van de afdeling R&D en 
werk je nauw samen met de afdeling QA, RA en Product Management. 

Jouw profiel 
Jij werkt gestructureerd en nauwkeurig, waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft. Met jouw analytische 
vermogen zorg jij ervoor dat de etikettering voldoet aan de gestelde voorschriften en eisen. Ben jij 
tevens in het bezit van een afgeronde HBO opleiding in een technische richting, beheers jij de 
Engelse taal in woord en geschrift uitstekend én heb jij bij voorkeur werkervaring opgedaan in 
medische hulpmiddelen, farma of food-sector? Dan ben jij een mooie aanvulling voor ons team! 

Wat bieden wij  
De basis van het succes van Teleon is het team. Dit resulteert in een fijne sfeer, korte lijnen en veel 
ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid en maakt dit onderdeel uit 
van onze visie. Bij Teleon hechten we veel waarde aan ontwikkeling. Niet alleen van onze innovatieve 
producten maar ook van onze medewerkers. Dit is een van de vele redenen waarom zoveel van onze 
medewerkers hier met plezier werken en een lange en succesvolle carrière bij ons opbouwen. 

Waarom werken bij Teleon? 

• Een leuke parttime baan voor 24 tot 32 uur bij een innovatieve werkgever 
• Een uitstekende werksfeer en een actieve personeelsvereniging 
• Een bruto maandsalaris vanaf € 2.800,- en 8% vakantietoeslag 
• 30 vakantiedagen, flexibele werktijden en de mogelijkheid tot aankoop van verlofdagen 
• Een variabele bonus van maximaal 10% 
• Een goede pensioenregeling met lage inhouding op het salaris. 
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De organisatie 
Teleon Surgical B.V. is een dynamisch, innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in state-of-the-art 
intraoculaire Lenzen en accessoires voor oogchirurgie. Wij hebben een toegewijd team van 160 
internationale professionals, werkzaam op onze drie locaties in Spankeren (tussen Arnhem en 
Apeldoorn), Berlijn en Leverkusen. Dankzij onze lange ervaring van meer dan 30 jaar in de 
intraoculaire lensindustrie en onze eigen in-house R&D divisie en ultramoderne productiefaciliteit in 
Spankeren, zijn wij een toonaangevende speler in de ontwikkeling van technologische oplossingen 
voor oogchirurgie. 
 
Nieuwsgierig geworden, maar meer informatie nodig? 

Neem dan contact op met Kim Konings (HR) via +31 (0) 313 725 652 of mail je vragen of sollicitatie 
naar jobs@teleon-surgical.com.  Word jij het volgende lid van ons enthousiaste team? 
 

Vragen of solliciteren via Whatsapp? Stuur een bericht naar 0313725652 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OUtUX9M4t44  

 
 


