SERVICE ENGINEER [3D] MEETTECHNICUS

Reparatie en Kalibratie medewerker

In deze uitdagende, technische functie als 3D Meetspecialist/Meettechnicus ben je
verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe geometrische metingen en het assisteren bij
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Bijkomende Werkzaamheden:
Bijkomende werkzaamheden:

- Je beheert de meetgegevens ten behoeve van analyses.
- Afstemmen van de meetresultaten samen met de opdrachtgever.
- Toelichting geven met betrekking tot de meetresultaten. Dit kan zijn aan beproevingstechnici,
constructeurs, kwaliteitsdienst, productie, projectmanagers, of leveranciers.
- Zelfstandig meetmethodes en meetprogramma’s opstellen en up-to-date houden.
- Organiseren van kalibratie en onderhoud van meetapparatuur.
- Continu bedenken en doorvoeren van verbeteringen. (in teamverband)

Functie-eisen
Functie-eisen:

- HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting werktuigbouwkunde.
- In bezit van rijbewijs B;
- In het bezit van VCA-VOL;
- Een gedegen kennis hebben van het X-Y-Z coördinatenstelsel.
- Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift
- Je werkt in grote mate zelfstandig en bent flexibel
- Je bent kwaliteitsbewust en klantgericht
- Goede computervaardigheid
(Officesysteem en softwarepakketten voor 3D metingen, Special Analyzer/ SA)
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