CooperVision Specialty EyeCare (SEC) is gespecialiseerd in het produceren van maatwerk lenzen
met de hoogste precisie en kwaliteit. De SEC-divisie maakt deel uit van de CooperVision organisatie,
één van ‘s werelds grootste contactlenzenproducenten met meer dan 10.000 medewerkers.
Onze producten verkopen we in meer dan 100 landen, van China tot Europa en van Afrika tot
Noord- en Zuid-Amerika.
De SEC-divisie focust zich op innovatieve maatwerk contactlenzen, om voor ieder mens wereldwijd
de maximale gezichtsscherpte te behalen, ongeacht de conditie van het oog. Door dagelijks te
investeren in onze mensen en technieken werken wij aan onze kracht en toekomst. Het hoofdkantoor
van de EMEA SEC-divisie is gevestigd in Eerbeek. Daar werken nu al meer dan 110 medewerkers
aan een gezamenlijk doel, namelijk iedereen maximaal zijn wereld laten beleven.
Op korte termijn zijn wij voor de afdeling Engineering op zoek naar een:

ALLROUND SERVICE TECHNICUS (FULLTIME)
Als Allround Service Technicus ben je nauwkeurig, initiatiefrijk, technisch onderlegd en een echte
teamplayer. Je kan goed zelfstandig werken, bent proactief maar ook in het team weet jij je weg goed te
vinden. Je vindt het niet erg om mee te draaien in de storingsdiensten die je samen met je collega’s
oppakt. Je wordt enthousiast van het meedenken in de optimalisatie van onze processen en meewerken
aan verbeter-, nieuwbouw- en automatiseringsprojecten. Verder ben je verantwoordelijk voor het technisch
onderhoud van bedrijfs- en productiemiddelen. Je repareert en kalibreert productieapparatuur, je
assembleert technische installaties en je maakt en past onderdelen aan. Als Allround Service Technicus
word je samen met het engineering team verantwoordelijk voor het zo efficiënt en stabiel mogelijk laten
draaien van het machinepark. Op termijn ga je wellicht binnen een ploegendienst deelnemen. Verder
zullen je verantwoordelijkheden liggen op de volgende vlakken:
•

Oplossen van alle voorkomende storingen;

•

Uitvoeren van onderhoud (preventief) en reparatiewerkzaamheden aan machines, apparaten en
installaties;

•

Bieden van technische ondersteuning bij interne en externe projecten;

•

Uitwerken van wekelijkse rapportages;

•

Overleg voeren met interne en externe partijen.

De meest ideale kandidaat:
•

Heeft minimaal een afgeronde technische MBO opleiding niveau 3 of 4;

•

Heeft leiderschapskwaliteiten;

•

Is communicatief vaardig;

•

Heeft ervaring met analytisch storing zoeken;

•

Heeft ervaring met het uitvoeren van onderhoud;

•

Heeft ervaring met het werken in een productie omgeving;

•

Heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

Wat bieden wij:
Je komt terecht bij een modern, groeiend en informeel bedrijf dat voorop loopt op het gebied van
Contactlensontwikkeling, wij kennen onder andere 30 verlofdagen en een goede pensioenregeling. Je
hebt een afwisselende functie met veel interessante uitdagingen, geen dag is hetzelfde. Daarnaast vinden
wij het belangrijk dat jij jezelf kunt blijven ontwikkelen.

Contact
Ben je enthousiast geworden over deze functie? Mail dan je cv en motivatie uiterlijk vrijdag 18 juni naar
werkenbij@procornea.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Schroven, Head of
Engineering of Wencke Schoorlemmer, HR Manager: 0313-677677.

