Lead Design/ Mechanical Engineer

Wat vertel je aan je vrienden dat je doet?
Ik ontwerp en construeer de meest (technisch) uitdagende verpakkingen ter wereld én begeleid hierin ook mijn
collega’s. Dit werk voer ik uit in een sector waar slechts enkele bedrijven ter wereld zich kunnen begeven en waar
onze internationale (hightech) klanten de grenzen van de techniek verleggen. Door deze verpakkingen bereiken
kostbare en bovenal kwetsbare producten onbeschadigd de eindbestemming. Hierdoor kunnen onder andere de
nieuwste computer-, en telefoonchips worden gemaakt, de grootste telescoop ter wereld worden gebouwd en
extreem kleine deeltjes onderzocht.

Wat doe je nu echt?
HQ Pack produceert en ontwikkelt, in nauwe samenwerking met haar klanten, specifieke verpakkingsoplossingen
en distributieprocessen voor hightech industriële producten. Zeer kwetsbare, kostbare onderdelen krijgen hierbij
de bescherming die zij nodig hebben tijdens transport over de hele wereld.
Onze kracht zit in de totaaloplossing. We ontwikkelen niet alleen klant specifieke verpakkingsoplossingen, maar
verzorgen het gehele traject van alle verpakkingsmaterialen en cleanroom activiteiten tot aan de logistieke
processen, de reiniging en de reparatie van verpakkingen. We doen dat voor wereldspelers uit o.a. de
semiconductor, elektronica, aerospace en medische sector. HQ Pack behoort tot de absolute top op dit gebied en
maakt momenteel een sterke groei door. Door de snelle groei zijn we op zoek naar een Lead Design/ Mechanical
Engineer.
De Lead Design/ Mechanical Engineer voert zelf projecten uit en biedt daarnaast technisch inhoudelijk sturen en
leiding aan een groep engineers (cluster). Hierbij streven we naar een pragmatische en open werkcultuur waarin
iedereen de kans krijgt te leren. Er moet ruimte en draagvlak zijn voor alle vragen, maar ook voor kritiek, het
melden van misstanden en verbeterpunten. Op deze wijze wordt het zelfstandig functioneren het cluster naar een
hoger niveau geheven en uiteindelijk minder afhankelijk maken van deze begeleiding.
Bovenstaande wordt bewerkstelligt door de drempel laag te houden voor communicatie, in beide richtingen. Door
formele contactmomenten af te wisselen met proactieve coaching on the job en een proactief beschikbaarheid bij
vragen, wordt er de mogelijkheid geschept voor teamleden zich op (ontwerp)technische competenties te
ontwikkelen.
Je werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technisch inhoudelijk sturing en leidinggeven aan een groep engineers (cluster)
Proactief coachen en zorgdragen voor de ontwikkeling van competenties van de teamleden
Bevorderen en/of borging van kwaliteit en uniformiteit waardoor wordt voldaan aan gestelde eisen en
standaarden
Overleg en afstemming met andere Lead Engineers ten behoeven planning en werkverdeling van
nieuwe en/of lopende projecten
Helikopter view op planning van clusterleden en het bijsturen op eventuele prioriteiten
Ontwerpen en realiseren van functionele hightech industriële verpakkingen
Het opstellen van het “plan van eisen” in nauw overleg met de klant
Het kunnen uitvoeren van constructie-/ sterkteberekeningen is een pré
Aanmaken technische documentatie
Calculatie en werkvoorbereiding
Benaderen leveranciers voor initiële inkoop bij uitbesteding
Prototype orders begeleiden
Productiedossier vorming voor “release for volume”
Je legt verantwoording af aan en adviseert de manager engineering

Wat vragen wij?
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde HBO opleiding IO/ IPO of WTB
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Ervaring met 3D CAD (bij voorkeur SolidWorks en/ of Siemens NX)
Enkele jaren werkervaring (als engineer) in maakindustrie is een pré
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Over welke eigenschappen moet je beschikken?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een teamspeler die ook in staat is zelfstandig te werken
Teamleden op een constructieve en positieve manier begeleiden in hun ontwikkeling
Het kunnen bevorderen van een omgeving waarin teamleden zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen
Toegankelijk, empathisch, begripvol en openheid
Praktisch, accuraat, planmatig en stressbestendig
Communicatief sterk, representatief, didactisch en commercieel inzicht
Daadkrachtig, doorzettingsvermogen en durft beslissingen te nemen
Je bent proactief en durft nieuwe ideeën in te brengen

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meegroeien met een snelgroeiende (wereldwijd opererende) organisatie
Een bedrijf met korte lijnen en een prettige informele sfeer
Nuchtere hands-on mentaliteit
Veel uitdaging en afwisseling
Veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van functie een laptop of workstation
Mobiele telefoon
Gratis fitnessvoorzieningen op locatie
Activiteiten voor afdelingen en het bedrijf

Waar doe je dat?
Eindhoven

Wil je solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en nieuwsgierig hoe het is om te werken voor een internationaal
opererende organisatie waar innovatie en ondernemerschap centraal staat? Wij zien jouw CV en aanvullende
motivatie graag tegemoet t.a.v. Ellen van Moorsel, Manager Recruitment, recruitment@hqpack.nl.
Voor meer informatie ben ik tevens telefonisch bereikbaar via +31 (0)40 85 16 032.
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