briljant technisch
inzicht & ultieme
24/7 workspaces

Heb jij briljante technische skills en wil je ze inzetten om professionals
te laten excelleren in 24/7 workspaces? Dan maken we graag kennis
met je! Bij CREON in Tilburg bedenken, ontwerpen en leveren we
ultieme werkplekken voor 24-uurs toepassingen. Mede door jouw
kwaliteiten laten we professionals op verantwoorde wijze presteren
en organisaties optimaal renderen. Laat je uitdagen als:

product engineer / constructeur m v
fulltime
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ben jij een
vernieuwende
engineer?

Bij CREON creëer je werkplekken voor o.a. de Landelijke Politie, Rijkswaterstaat,
de procesindustrie, maar bijvoorbeeld ook dealingrooms. Denk aan functionele
én mooie meld- en controletafels, stoelen, verlichting en ophangsystemen voor
monitors. Van innovatief ontwerp tot gebruiksklare oplevering van meld- of
controlekamers. Met ergonomie, constructie, techniek en design als basis.

Jij & CREON

Jouw profiel

Hoe kijk jij naar techniek? Welke inzichten neem jij mee
naar Tilburg? Daar zijn we benieuwd naar! Vooral hoe je
jouw expertise gebruikt bij de uitwerking van ontwerpen
naar technisch realiseerbare meubels. Hoe je zorgt
voor maakbaarheid en detailoplossingen op basis van
ontwerptekeningen en gesprekken met de ontwerper.
En hoe je hieruit productiebestanden destilleert, zoals
stuklijsten en technische tekeningen.

•	Afgeronde hbo/mbo-opleiding, bijv. Industrieel
Product Ontwerpen of Werktuigbouwkunde
•	Ervaring met een 3D-tekenprogramma,
bij voorkeur SolidWorks
• Ervaring met MS Office
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands

Wat zijn je ideeën over aanpassingen en verbeteringen
van de ontwerpen en hoe vul jij je rol in als technisch
aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en collega’s?

Zeker zo belangrijk is dat je makkelijk communiceert
met mensen op diverse niveaus, vernieuwend denkt en
zowel gevraagd als ongevraagd inhoudelijk advies geeft.
Herken jij jezelf hierin?

Het kan altijd beter!

Laten we praten

Jij weet dat functionaliteit niet genoeg is. Dit moet
in de juiste balans zijn met maakbaarheid en design,
want mooi is beter. Denk jij dat ook en leg je de lat
graag hoog? Dan vind je bij CREON een state-of-the-art
werkomgeving om het beste uit jezelf te halen. In ons
team van ca. 10 professionals draait het om kwaliteit en
mooie projecten. We zijn creatief, we luisteren, we zijn
optimisten en we zijn experts.

Direct solliciteren kan via bogaerts@CREON.nl.

Kom vrijblijvend een kop koffie drinken en ontdek wat
CREON jou te bieden heeft. Bel met Ralf Bogaerts of
Pieter Louwers: 013 - 545 12 86.
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