Vacature nr 161:

Engineer

Bedrijf
Valx is een jonge en vitale onderneming die zich sinds 10 jaar bezig houdt met de ontwikkeling, productie en verkoop van trailer assen en
aanverwante producten. Valx is een dochteronderneming van Fuwa, een Chinese multinational, die tevens de grootste assen producent ter
wereld is. De Valx onderneming is een bedrijf in ontwikkeling, met de ambitie om haar marktpositie in rap tempo verder uit te breiden in
de EMEA regio. De Valx trailer as heeft zich inmiddels internationaal bewezen bij zowel de trailerbouwers als eind gebruikers, als een
kwalitatief duurzaam product en is een product waar de medewerkers trots op zijn. Vanwege de groei die Valx doormaakt, is men op zoek
naar een technisch medewerker, die de afdeling techniek vanuit het kantoor en standplaats in Veghel kan ondersteunen.
Functie omschrijving
De afdeling techniek is binnen Valx verantwoordelijk voor het ontwikkelen en (het laten) produceren/assembleren van trailerassen en
aanverwante trailerproducten, vaak op klantspecificatie, maar soms ook vanuit eigen ontwikkelingstrajecten. De afdeling techniek
realiseert o.a. concept designs, prototypes, gedetailleerd designs, maar ook technische productmanuals en documentatie. Daarnaast heeft
de afdeling techniek de taak de interne en externe technische processen te optimaliseren en opleiding en voorlichting voor de Valx klanten
te verzorgen. Aangezien Valx een kleine organisatie is ondersteunt de afdeling Techniek tevens de andere Valx afdelingen op diverse
vlakken waar nodig, bijvoorbeeld bij de stuklijstcontrole in het MKG ERP systeem.
Als technisch opgeleide kracht ben jij verantwoordelijk voor het ondersteunen van je collega’s binnen de afdeling techniek in de breedste
zin des woords. Op basis van jouw technische kennis en ervaring ben jij in staat om zelfstandig technische vraagstukken op te lossen,
deelopdrachten uit te voeren en bestaande processen te optimaliseren. Daarbij zal de Chinese moedermaatschappij Fuwa geregeld een
beroep doen op jou kennis en expertise, waarbij het incidenteel kan voorkomen dat je samen met een collega naar het buitenland gaat om
ter plaatse problemen te bespreken. Het is van belang dat je in staat bent projectmatig en in kleine teamverbanden te kunnen werken.
Daarbij zal Engels veelal de voertaal zijn. Het betreft een functie waarin je veel kunt leren en afhankelijk van jouw progressie binnen twee
tot drie jaar kunt doorgroeien naar een rol als technisch projectondersteuner. Je zal onderdeel worden van een informeel, gezellig en
gedreven team, dat internationaal werkt en je zal rapporteren aan de technisch Directeur.
Taken en verantwoordelijkheden

Construeren en tekenen van productaanpassingen en innovaties

Technische projectondersteuning en vraagbaak voor Valx- en Chinese collega’s

Organiseren en uitvoeren van testwerk en ontwikkelingswerkzaamheden

Behandelen, beoordelen en afwikkelen van garantiegevallen en claims

Genereren van technische procesoptimalisaties en kwaliteitsborging (ISO)

Beheren, ontwikkelen en bijhouden van Manuals, documentatie en werkinstructies

Stuklijstcontrole in het ERP systeem

Algemene ondersteuning binnen de organisatie (Beurzen, cursussen, tooling, werkplaatsinrichting)

(20 %)
(10 %)
(15 %)
(30 %)
(10 %)
(5 %)
(5 %)
(5 %)

Functie eisen & profiel

Je hebt een afgeronde MBO of HBO-opleiding

Je bent schoolverlater of hebt enkele jaren ervaring

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Extra talen (Duits, Spaans, Frans) zijn een pre

Ervaring met SolidWorks, kennis van Microsoft-applicaties (Word, Excel, Outlook) en kan omgaan een ERP-systeem

Je bent accuraat, flexibel, stressbestendig, een team-player, proactief en beschikt over analytische en coördinerende vaardigheid

Je bezit een grote mate van zelfstandigheid en bent in staat problemen op te lossen

Je bent gedreven en niet bang voor verandering

Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Minimaal Rijbewijs B
Locatie
Veghel
Contract
Full-time, +/- 40 uren per week, Jaarcontract
Contact person
Stefan Verdonschot
vacature@valx.eu

VALX BV
T: 088-4058800
www.valx.eu

