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In verband met vertrek van Elwin te Walvaart, afdeling Research & Development, zoekt
Holmak voor het beheren en het ontwikkelen van warmtewisselaars en ondersteuning
van sales een

PRODUCT ENGINEER M/V
Functie-informatie
Als Product Engineer ben je technisch en technisch commercieel bezig met luchtlucht warmtewisselaars die worden toegepast in WTW-producten. Het betreft een
fulltime functie. Standplaats is Staphorst.
Functie-inhoud
• Je ontwikkelt, construeert en specificeert componenten voor lucht-lucht
warmtewisselaars in overleg met betrokken afdelingen en toeleveranciers binnen
de gestelde eisen.
• Je zorgt voor het plannen, coördineren en bewaken van taken binnen het
creatieproces.
• Je begeleidt de aanmaak van samples en prototypes.
• Je bewerkt artikelen en stuklijst-structuren in het logistieke systeem.
• Je voert wijzigingen uit op bestaande onderdelen.
• Je toetst de functionaliteit door testen en meten in het laboratorium.
• Je maakt calculaties voor klantoffertes.
• Je ondersteunt de commerciële collega’s met raad en daad.
• Je rapporteert aan de R&D Manager.
Functie-eisen
Je voldoet bij voorkeur aan het volgende profiel:
• Je hebt hbo-niveau richting werktuigbouwkunde, thermodynamica of soortgelijk.
• Je hebt kennis van 3-dimensionaal ontwerpen met Creo i.c.m. Windchill.
• Je hebt kennis van productieprocessen zoals: spuitgieten en vacuümvormen.
• Je hebt kennis van materiaal toepassingen.
• Je hebt kennis van ERP- en PDM-systemen.
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de
Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
• Je hebt enkele jaren ervaring met het ontwikkelen van seriematige producten
en assemblage technieken bij voorkeur in een vergelijkbare of aanverwante
industrie.
• Ervaring met Lean en scrum methodieken is een pré.
Contactpersoon
Informatie over deze functie kun je verkrijgen bij G. Korterink, secretaresse, telefoonnummer:
0522 469900.
Jouw sollicitatie kun je uiterlijk tot 18 januari a.s. sturen naar Holmak B.V., afdeling Secretariaat,
t.a.v. mevrouw G. Korterink, Postbus 11, 7950 AA Staphorst of per e-mail naar:
info@holmak.eu.

