CREON, gevestigd in Tilburg, is al ruim 20 jaar hét adres op het gebied van het
professioneel ontwerpen, inrichten en plaatsen van het meest doordachte state-of-theart meld- en controlekamermeubilair voor 24-uurs toepassingen.
Voor opdrachtgevers als de Landelijke Politie, Rijkswaterstaat, Procesindustrie maar
ook dealingrooms verzorgen wij hierbij het gehele traject vanaf het ontwerp van de
werkplekken tot en met de gebruiksklare oplevering van de nieuwe meld- of
controlekamer.
Vanuit onze jarenlange expertise zijn wij in staat om, naast het maximaal rekening
houden met de wensen van de klant, de ervaring om te zetten in een optimaal
resultaat.
Voor de uitvoering van projecten werken wij nauw samen met gebruikers, ergonomen,
aannemers, installateurs om tot een oplossing te komen die tot op lange termijn
garant staat voor een optimale, duurzame werkplek.
CREON werkt proactief aan een lange termijnrelatie met de opdrachtgever waarbij
innovatie, kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Naast meld- en controletafels levert CREON verder alles wat nodig is voor een
complete 24-uurs werkplek als stoelen, verlichting en monitor ophangsystemen.
Om deze professionaliteit, advisering en dienstverlening ook in de toekomstige groei
te kunnen continueren, zoeken wij een

product engineer / constructeur
Als Product Engineer ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van een ontwerp
naar een technisch realiseerbaar meubel.
Je zorgt voor de maakbaarheid, werkt detailoplossingen uit op basis van de
tekeningen van en gesprekken met de ontwerper en je destilleert hieruit de bestanden
t.b.v. de productie als stuklijsten en technische tekeningen.
Daarnaast werk je aan het aanpassen en verbeteren van bestaande ontwerpen.
CREON werkt veel met staalplaatwerk constructies, geraffineerd passend gemaakt
voor de uiteindelijke bestemming en toepassing.
Je bent technisch het aanspreekpunt voor zowel de klant, leverancier als de interne
organisatie. Bestellingen van standaardartikelen en maakdelen van onze leveranciers
organiseer je zelfstandig.

Profiel van de kandidaat
Je hebt een afgeronde opleiding op mbo/ hbo-niveau in een relevante richting,
bijvoorbeeld Industrieel Product Ontwerpen of Werktuigbouwkunde
Daarnaast heb je ervaring met een 3D tekenprogramma, bij voorkeur SolidWorks, MS
Office en uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Van nature ben je in staat om met alle mensen op diverse niveaus te communiceren,
vernieuwend te denken, gevraagd en ongevraagd advies te geven en een kritische
noot te plaatsen als je het gevoel hebt dat je vakmanschap onder druk staat.

Ons aanbod
Je komt te werken in een omgeving met state-of-the-art productontwikkeling
waarin je uitgedaagd wordt het beste uit jezelf te halen. De lat ligt hoog maar de
omgeving biedt je een platform om te excelleren.
CREON biedt je een inspirerende, innovatieve werkomgeving waarin de kwalitatief
hoogwaardige klantperceptie en marktontwikkeling hoog in het vaandel staan.
Het kleine, maar enthousiaste team van collega’s is zeer betrokken, heeft kwaliteit op
#1 staan en is trots op de mooie projecten die CREON aflevert.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Ralf Bogaerts of Pieter Louwers, tel. 013 - 545 12 86

www.CREON.nl

Direct solliciteren
Stuur een mail of neem contact op met
Ralf Bogaerts, bogaerts@CREON.nl tel. 013 - 545 12 86

