Ben jij iemand die houdt van productie en techniek? Wil je het beste in mensen en processen
naar boven halen? Dan is dit de geschikte baan voor jou!
Flow Meter Group is namelijk op zoek naar een:

PRODUCTION ENGINEER

Als Production Engineer rapporteer je aan de Technical Manager Engineering..
Wat ga je doen?
Na een gedegen inwerkperiode krijg je veel ruimte en vrijheid om deze functie vorm te
geven. De rol van Production Engineer n is erg divers, maar hieronder zie je een greep van
de werkzaamheden waar jij verantwoordelijk voor gaat worden:

















Fungeren als aanspreekpunt bij technische zaken voor productie.
Begeleiden van het (dagelijkse) productieproces en het bijsturen waar nodig.
Maximale kwaliteit uit productie halen
Valideren van de processen
Trainen van medewerkers
Opzetten van verbeterprojecten n.a.v. gegevens.
Analyseren van productiegegevens, denk aan kwaliteit, output, testresultaten, etc.
Acties opzetten n.a.v. wijzigingen binnen productie.
Implementatie van product changes en nieuwe producten in productie.
Schakel tussen productie en overige afdelingen binnen de organisatie.
Inzetten van de lean methodiek.
Maken van werkinstructies voor productie
Deelname of initiëren van lean six sigma projecten.
Administratieve werkzaamheden als rapportages maken.
Coördineren van werkzaamheden en aansturen van 2 medewerkers op de afdeling
productie engineering.
Aangezien de producten vallen onder Europese toelatingen zoals PED en ATEX, is
kennis van deze normen en wetgevingen een pre.
PED (Pressure Equipment Directive), ATEX (Explosie gevaar), indien deze kennis
niet aanwezig is een opleiding/training zeker bespreekbaar.

Wie zoeken we?
Om succesvol te zijn in de functie van Productie Engineer kun je de volgende vragen met ‘ja’
beantwoorden:



Beschik je over MBO+/ HBO werk- en denkniveau?
Ben je in het bezit van een relevante technische opleiding (werktuigbouwkunde of
gelijkwaardig)?








Ervaring of affiniteit met assemblage processen, Lean Manufacturing en Six Sigma
Je bent service gericht, beschikt over een hands-on mentaliteit en bent analytisch;
Verder heb je oog voor detail en ben je pragmatisch ingesteld;
Je ziet nieuwe mogelijkheden en pakt deze met beide handen aan
Je bent in staat om met collega's uit diverse lagen van de organisatie te
communiceren
Effectieve en efficiënte communicatie in Nederlands en Engels (zowel mondeling als
schriftelijk).

Over Flow Meter Group (FMG)
Flow Meter Group is een informeel engineering/ productiebedrijf, gespecialiseerd op het
gebied van gasmeterproductie. Hierin bieden we een grote verscheidenheid aan producten.
Denk aan: Turbine gasmeters, Elektronische apparaten, Roterende gasmeters en Test
installaties. Dit alles wordt bedacht, ontworpen en geproduceerd op één vestiging in
Doetinchem waar alle 30 collega’s iedere dag met veel plezier bezig zijn met hun vak.

Arbeidsvoorwaarden, wat kun je van ons verwachten:







Een marktconform salaris (min. € 3.800,- en max. € 4.700,- bruto per maand)
afhankelijk van je ervaring.
Veel vrijheid en verantwoordelijkheden;
Diverse ontwikkelmogelijkheden;
25 vakantiedagen op basis van fulltime;
Aanmelding bij een goede pensioenvoorziening
Arbeidsvoorwaarden komen voort uit de CAO metaalbewerking.

Interesse?
Heb jij het idee hebt dat deze functie op jouw lijf geschreven is? Laat dan snel je interesse
blijken door je cv te versturen naar Roland van der Mark (rvm@flowmetergroup.com). We
gaan graag onder het genot van een kop koffie je motivatie voor deze functie bespreken.

