VACATURE
Tooling Engineer
Ben jij een échte matrijzen specialist, wil je werken in de Liemers en houd je van zelfstandig werken
maar steek je je handen daarnaast ook graag “uit de mouwen”?

Dan is deze veelzijdige en mooie uitdaging als

Tooling Engineer
bij Hollarts Plastic Group écht iets voor jou!
Hollarts Plastic Group is een gerenommeerd kunststofspuitgietbedrijf.
Als totaalleverancier nemen wij klanten alle zorg uit handen rondom de ontwikkeling , productie en
levering van kunststof spuitgietproducten. Door de persoonlijke benadering, een modern
machinepark en uitgebreide mogelijkheden op gebied van warehousing en logistiek bieden wij de
beste totaaloplossing. De klant staat altijd centraal en kwaliteit en kwantiteit zijn belangrijke
kernwaarden voor de organisatie!
Functiebeschrijving
Jouw rol als Tooling Engineer bestaat met name uit matrijsontwikkeling voor spuitgietproducten en
(technische) ondersteuning in de productie. Voor de ondersteuning aan productie analyseer je de
productieproblematiek bij het productieproces en begeleid je reparaties en revisies van de spuitgietmatrijzen.
Tevens begeleid je proefspuitingen zowel intern als extern (eventueel in het buitenland).
Wat betreft matrijsontwikkeling ben je in staat om matrijsspecificaties op te stellen en draag je de
verantwoordelijkheid voor een tijdige en correcte afstemming met (externe) matrijzenmakers. De planning en
kosten houd je projectmatig bij. Zelfstandig kunnen werken alsmede oplossingsgericht kunnen denken
in teamverband is in deze rol een must.
Wat vragen wij van jou?
 Je beschikt over een MBO/HBO opleiding richting werktuigbouw of kunststofprocestechnologie;
 Ruime werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur spuitgietproces);
 Je hebt ervaring met 3D CAD (bij voorkeur Solid Works);
 Communicatief vaardig, proactief, analytisch en oplossingsgericht ingesteld;
 Kostenbewust en projectmatig ingesteld.
 Naast een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, spreek en schrijf je goed Engels;
 Stressbestendig;
Een salaris conform kennis en kunde en goede secundaire arbeidsvoorwaarden spreken voor zich.
Hollarts is een gezonde groeiende onderneming met oog voor flexibiliteit. Je werkt bij ons in een
dynamische werkomgeving met goede mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Er heerst een
prettige informele werksfeer met volop ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.

Herken jij jezelf in bovenstaande functie?
Stuur dan je cv en motivatie naar:
Personeelszaken, t.a.v. Ilona van Uum-Jansen, Hollarts Plastic Group B.V
ilonajansen@hollarts.nl

