Procornea Nederland B.V. maakt deel uit van de CooperVision organisatie. CooperVision is één van ‘s
werelds grootste contactlenzenproducenten. Onze producten worden in meer dan 100 landen wereldwijd
verkocht. Van China tot Europa, van Afrika tot Noord- en Zuid-Amerika. We verbeteren de manier waarop
mensen zien. Bij CooperVision werken wereldwijd meer dan 10.000 mensen.
Procornea valt onder de Specialty Eye Care Business Unit van CooperVision en is gespecialiseerd in maatwerk
lenzen. Wij werken dagelijks aan onze kracht en toekomst door te investeren in mens en techniek. In
Eerbeek werken nu al meer dan 100 medewerkers aan een gezamenlijk doel, namelijk wereldwijd maximaal
zicht bieden aan lensdragers.
Op korte termijn zijn wij voor onze afdeling Engineering op zoek naar een:

PROCESTECHNICUS
FULLTIME
Voel jij je als een vis in het water in een dynamische en technische werkomgeving? Kun jij het hoofd koel
houden en de juiste prioriteiten stellen? Dan is de functie van Procestechnicus misschien wel iets voor jou. In
die rol draag je zorg voor een optimale bedrijfsvoering van onze technische installaties en processen. Je bedient
en onderhoudt de installaties in teamverband, zodanig dat de processen optimaal verlopen. Naast
procesvoering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het oplossen en
voorkomen van storingen. De nadruk ligt vooral op procesoptimalisaties en het ondersteunen van engineering.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storingen oplossen;
Draaibanken afregelen;
Ondersteuning bieden bij onderhoudswerkzaamheden;
Validaties ondersteunen;
Projectondersteuning bieden;
Meedenken over en uitvoeren van procesverbeteringen en -optimalisaties;
Processen analyseren;
Controles uitvoeren van machines en apparaten in het proces;
Testen uitvoeren en daarbij registraties maken in Notebooks;
Je neemt op termijn deel aan de storingsdienst.

De meest ideale kandidaat heeft:
•

een afgeronde technische mbo-opleiding niveau 4, bij voorkeur elektrotechniek, engineering of
procestechniek;

•
•
•

een ‘hands-on’-mentaliteit, een loyale en sociale instelling;
de capaciteit om de juiste prioriteiten te stellen in een dynamische werkomgeving;
ervaring met werken in een productieomgeving en ervaring met procesmatig
werken.

Contact
Ben je enthousiast geworden en heb je belangstelling voor deze functie?
Mail dan je cv en motivatie voor woensdag 30 december naar
werkenbij@procornea.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met: Martijn Schroven, Head of Engineering of Wencke Schoorlemmer,
HR Manager: 0313-677677.

