Manager Engineering Machinebouw – Robotica
Ben jij die manager waar techniek en bedrijfskunde hand in hand gaan? Slaag jij erin om het beste uit
jouw technische professionals te halen, ons samen naar een hoger niveau te brengen en mee te
bouwen aan onze professionaliteitsgroei. Dan willen wij jou graag als sparringpartner binnen het
managementteam van deze technische en innovatieve organisatie!
Dit ga je doen bij ons
Als verbinder en coach zorg jij ervoor dat onze afdelingen mechanical engineering en automation
(soft- en hardware engineering) opereren als één team. Jij draagt bij aan de verdere ontwikkeling van
de 2 teamleiders en ca. 20 engineers. Je houdt de in- en externe ontwikkelingen nauwlettend in de
gaten en stuurt de afdeling in de juiste richting. Je zorgt ervoor dat deze aansluit op de missie, visie
en ambitie van PWR en de behoefte van onze klanten. Het Lean- gedachtegoed staat hierbij centraal.
Wij zoeken jou omdat je enerzijds voldoende kennis en ervaring hebt in de verschillende technische
disciplines binnen de maakindustrie en/of machinebouw robotisering. Anderzijds ben jij een
bedrijfskundige die weet wat belangrijk is voor mens, organisatie en marktomgeving.
Succes boek jij door:
 Coachen van teamleiders en collega’s (mechanical-, software- en hardware engineers).
 Uitdragen van een proactieve houding om als één team maximale klanttevredenheid en een
goed bedrijfsresultaat te bereiken.
 Waarborgen en verbeteren van kwaliteit door het borgen en sturen van processen, middels
(het stimuleren van) onze Qlean verbetercultuur(= de PWR combinatie van Quality en Lean).
 Inhoudelijk en projectmatig managen van de ontwikkelagenda (R&D) ten einde innovatie te
ontwikkelen en technische grenzen op te rekken.
 Inzetten op efficiënte projectengineering binnen de gestelde budgetten.
 Meedenken en bepalen van het algemene beleid en dit uitdragen.
Kortom, een mooie, maar zeker ook echte uitdaging!
Dit vragen we van jou:
Jouw inbreng op technisch en bedrijfskundig vlak ligt op hoog niveau. Dit maakt jou de perfecte
collega voor #TeamPWR:
 HBO+ / WO werk- en denk niveau; denk bijvoorbeeld aan technische bedrijfskunde,
industriële automatisering of WTB.
 5 tot 10 jaar aantoonbare ervaring in een managementrol in de machinebouw / maakindustrie
 Uitstekende Nederlandse en Engelse taalvaardigheid (geschreven en gesproken), Duitse
taalvaardigheid is een pre.
 Ervaring met en opgeleid in de Leanprincipes.
Dit krijg je bij ons:
 Werken bij een technisch hoogstaande organisatie waar innovatie een belangrijke rol speelt.
Wie wil dat nou niet?
 Join #TeamPWR; goede sfeer, fijne collega’s en verschillende jaarlijkse en seizoensgebonden
activiteiten.
 Je krijgt een fulltime dienstverband (40 uur per week) met flexibele werktijden (7.00 – 18.00)
en natuurlijk een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden ( 25 vakantiedagen en
13 ADV dagen).
 Er is volop aandacht voor ontwikkeling, opleiding en persoonlijke vitaliteit (sportbudget).
Overtuigd van een goede match met ons?
Dan is de beurt nu aan jou! Wil je meer weten, neem dan contact op met Rosemarie Tekampe, HR
manager. Om direct te solliciteren stuur je een mail naar recruitment@pwrpack.com met je CV en een
korte motivatie. Tot binnenkort!

Over ons:
PWR Pack is dé specialist voor klant specifieke geautomatiseerde robotica oplossingen in de
voedselverpakkingsindustrie. Wij zijn gespecialiseerd in het highspeed verpakken van producten met
behulp van delta robots. Onze producten zijn hoogwaardige technische oplossingen, waarvoor we
uitdagende techniek in huis hebben en deze voortdurend blijven ontwikkelen.
Wij begrijpen waar onze klanten naar op zoek zijn en gaan een nauwe samenwerking aan in het
gehele proces. Met de meest actuele technologie realiseren wij oplossingen die hoge efficiëntie,
minimale stilstand, lage kosten van eigenaarschap en de beste prijs/kwaliteitsverhouding garanderen.
Een goede relatie met onze klanten is een vitaal onderdeel van ons bedrijf.
PWR Pack is wereldwijd actief met een hoofdkantoor gevestigd in Ede, centraal in Nederland.
Kijk zeker voor uitgebreidere informatie op onze site www.pwrpack.com

PS. Met deze vacature willen wij onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie!
Wij behandelen elke sollicitatie vertrouwelijk en zullen je gegevens ook zo behandelen. Wij zullen nooit zonder
toestemming persoonlijke gegevens aan derden verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de
sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze
database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft
bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan PWR Pack op elk moment
verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.

