Proces Engineer

Wil jij werken bij een modern bedrijf met eigen R&D en een uitstekende werksfeer? Ben jij analytisch sterk en denk jij
continu na over hoe processen beter kunnen? Interesse? Lees dan verder, want wij zijn op zoek naar een Proces Engineer.
Wat ga je doen in de functie van Proces Engineer?
Als Proces Engineer ben jij onder andere verantwoordelijk voor het analyseren en verbeteren van producten en
processen. Je zorgt ervoor dat verbeteringen juist geïmplementeerd worden middels kwalificatie en validatie, die jij zelf
opstelt conform ISO. Daarnaast ontwikkel jij ook nieuwe productiesystemen- en processen en analyseer jij of deze
technisch haalbaar zijn. Andere taken waar jij verantwoordelijk voor bent zijn het in productie stellen van
productieapparatuur.
Als Proces Engineer voldoe je aan de volgende competenties:
• HBO werk en denkniveau in een technische richting;
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Kennis van kwalificatie en validatie middels URS/DQ/IQ/OQ/PQ;
• Kwaliteitsgericht, probleemoplossend en innovatief.
Waarom werken bij Teleon?
• Wij zijn ondernemend en ambitieus. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.
• Uitstekende werksfeer, fijne collega’s en een prettige werkomgeving
• Marktconform salaris met een jaarlijkse bonus die kan oplopen tot 10% van je bruto jaarsalaris;
• Mogelijkheid tot aankoop van vakantiedagen;
• Goede pensioenregeling met lage pensioeninhouding.
Wie zijn wij?
Teleon Surgical BV in Spankeren, biedt een volledige range van state-of-the-art Intra oculaire lenzen en toebehoren voor
de oogchirurgie aan. Teleon is een IOL producent met eigen R&D en een state-of-the-art productie faciliteit in
Spankeren. Met ons team van 150 Teleon werknemers in Spankeren, Leverkusen en Berlijn bieden wij meer dan 25 jaar
ervaring en expertise in de IOL industrie.
Bekijk onze bedrijfsvideo om een indruk te krijgen van Teleon: https://www.teleonsurgical.com/de/international/ueber-uns/ueber-uns/
Enthousiast over de functie van Proces Engineer?
Als je enthousiast bent geworden stuur dan je motivatie en cv naar jobs@teleon-surgical.com Als je inhoudelijk meer
wilt weten, neem dan contact op met Paul Geerse (Manager Engineering) 0313725613 of Kim Konings (HRM) 0313725652. Een praktijkoefening kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

