Productie Engineer
WPS Parking Systems ontwikkelt innovatieve parkeeroplossingen, zowel in hardware als
software. Om nog sneller nieuwe functionaliteit naar onze klanten in Europa, Noord- en ZuidAmerika te kunnen leveren, zijn we op zoek naar een enthousiaste productie engineer met
een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat ga je doen?
Binnen ons productie center zijn wij op zoek naar een gedreven Productie Engineer. In deze functie ben
je de spin in het web voor uiteenlopende technische zaken binnen ons productie centrum. Een
technische duizendpoot met een brede technische interesse op zowel mechatronisch als softwarematig
vlak.
Verantwoordelijkheden
• Het oppakken van adhoc dagdagelijkse technische zaken binnen onze productieomgeving. Dit
zowel op mechatronisch als softwarematig gebied.
• Het structureel op orde houden, onderhouden en optimaliseren van onze test en configuratie
systemen. Hierbij heb je de ruimte om verbetervoorstellen uit te werken en deze uit te rollen
binnen onze productieomgeving.
• Het opleiden, begeleiden en ondersteunen van collega’s bij het configureren en testen van
geassembleerde systemen. Dit om de kennis en kunde van het team verder uit te bouwen.
• Het oppakken van korte technische projecten binnen ons productiecentrum. Dit aan de hand
van een eenvoudig plan van aanpak om zaken gericht en efficiënt te kunnen oplossen.
• Het op orde houden, optimaliseren en bewaken van de technische documentatie en instructies.
• Het op projectbasis ondersteunen van technische issues van R&D en Central Support
afdelingen.
Wie zoeken wij?
Voor deze afwisselende en uitdagende functie zijn wij op zoek naar een hands-on technische
duizendpoot die goed in teamverband kan werken.
• HBO Mechatronica of Industriële Automatisering óf MBO+ Mechatronica of Industriële
Automatisering met brede ervaring;
• Een brede technische interesse in diverse richtingen;
• Een praktische kijk op zaken en in staat dit te vertalen naar oplossingen;
• Een teamspeler die het totale team graag op een hoger niveau wil brengen;
• Niet bang om nieuwe uitdagingen op te pakken;
• Kennis van ACad en/of 3D tekensystemen (Inventor / Solidworks) is een pré;
• Goede office kennis (Word, Excel, Outlook);
• Nederlands en Engels goed, in woord en geschrift.
Wat bieden wij?
Werken bij WPS betekent dat je continu wordt uitgedaagd om het beste van jezelf te laten zien. Je bent
een teamplayer en loopt voorop in je eigen vakgebied. Bij deze verantwoordelijke functie hoort uiteraard
een goed salaris, afgestemd op jouw ervaring en capaciteiten. Tevens heeft WPS uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden. Vakinhoudelijk bijblijven is van het grootste belang en WPS
ondersteunt je daarbij met diverse opleidingen en trainingen.

Wie zijn wij?
Wij zijn WPS. Een dynamisch, hightech bedrijf dat technologie-gedreven parkeerinstallaties en
parkeermanagement services ontwikkelt. Onze parkeeroplossingen vinden wereldwijd hun toepassing
op luchthavens, bij ziekenhuizen, lokale overheden, hotels, recreatievoorzieningen, in winkelcentra en
bij professionele parkeerexploitanten waar onze systemen dagelijks meer dan 7.500.000
parkeerkaarten uitgeven. Wil je meer weten over WPS, kijk dan op http://wpsparking.com.
Interesse?
Word jij enthousiast van deze functie? Stuur dan je gegevens incl. motivatie naar Ingrid Peters, HRBusiness Partner, ipeters@wps-nl.com. Heb je vragen over de functie neem dan contact op met Jeroen
van Dijk, teamlead Testing & Reparatie. Jeroen is bereikbaar op telefoonnummer 040-2509182.

2/2

