Electro-mechanisch technieker
Fit Things NV is het bedrijf achter de uitvinding en ontwikkeling van de Slimbox. Onze missie:
Ieder persoon of bedrijf in staat stellen hun afval en CO2 uitstoot te verkleinen terwijl hun kosten
verminderd worden. En dat door het leveren van de best mogelijke oplossingen.
De Slimbox is een compacte en eenvoudig te bedienen oplossing die dozen uit golfkarton snijdt met de
exacte afmetingen die je nodig hebt. Of je slechts een paar, of net een paar honderd dozen per dag nodig
hebt, de Slimbox kan helemaal aan jouw noden aangepast worden.
Als bedrijf zijn we vooruitstrevend op het vlak van verpakking en productinnovatie. Onze technische
vacatures bevinden zich allemaal in de afdelingen R&D en Productie. We zijn onze productie aan het
opschalen en zijn daarvoor op zoek naar mensen die onze machines willen helpen bouwen en verbeteren. Fit Things is een bedrijf dat bezig is met verschillende hoogtechnologische ontwikkelingen.

Als deel van ons technisch team ben je verantwoordelijk
voor de ontwikkeling en/of productie van de Slimbox.
Samen willen we ons product versterken
en de productie versnellen.
Wij geloven sterk in teamwerk! Onderstaande taken mogen dan wel op technisch proﬁelen gericht zijn,
het resultaat van het hele team staat boven alles.
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Je neemt actief deel als teamlid om de kwaliteit, efﬁciëntie en veiligheid van de machines te verbeteren.
Maar je kan je taken ook persoonlijk uitvoeren.
Je bouwt mee aan de best mogelijke oplossing voor het probleem dat we bij onze klanten willen oplossen.
Je analyseert weerkerende problemen op de machines en werkt samen met het team aan oplossingen.
Identiﬁceren, analyseren, en het verwijderen van knelpunten en efﬁciëntie-verliezen in de productie van
de machines.
Implementeren van kleine en grote wijzigingen in de machines binnen de deadline.
Assisteren en coördineren van activiteiten in de productie van de machines.
Je helpt een kennissysteem op te bouwen: je zorgt voor de kwaliteit van de kennis documentatie van
de installaties en geeft deze kennis door binnen de afdeling.
Je geeft info en advies over het onderhoud van de installaties.

wat we zoeken
Minstens een TSO diploma en heel leergierig.
Gebeten door technologie. Je hebt kennis van
elektriciteit, pneumatiek, mechaniek, en elektronica.

we bieden
Contract van onbepaalde duur met extralegale
voordelen.
Een cultuur van ondernemerschap en innovatie.

Perfect in Nederlands en sterk in Engels.
Zowel verbaal als geschreven.

Een groeiende internationale organisatie.

Je hebt een positieve ingesteldheid, bent communicatief en sociaal. Kortom een echte teamspeler.

Hoogtechnologische omgeving.

Georganiseerd, accuraat en je kan alleen werken.

De kans om internationaal te reizen voor het werk.
De kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien in
jouw interesse gebieden.

Kan prioriteiten zetten en problemen evalueren
wanneer nodig.
Voldoende open en creatieve geest om verbeteringen
in processen voor te stellen.

leuk om te hebben
Ervaring in een R&D omgeving.
Ervaring in het verbeteren van productie omgevingen.
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