Kom bij ons werken!
Wij zijn op zoek naar een:
Engineer (1,0 FTE)
Wie zijn wij?
Bij Regout Balance Systems B.V. in Maastricht produceren wij hoogwaardige verticale hoogteverstellingen voor de
professionele Audio Visual (AV) markt. We zijn een jong, dynamisch bedrijf binnen de Regout Group en kennen een snelle groei
dankzij deze waardevolle toevoeging aan interactieve flatpanel displays, wereldwijd een veelgevraagde oplossing in de educatie
markt. Regout heeft een rijke historie als bedrijf en is door kennis, kunde en innovatie te omarmen in staat nieuwe kansen te
benutten en flexibel mee te bewegen in de dynamiek van de behoeften van onze samenwerkings- en distributiepartners. Dankzij
onze proactieve aanpak, korte lijnen en een uitgebreid partner netwerk van OEM-ers, Distributeurs en Resellers zijn wij
inmiddels in meer dan 20 landen wereldwijd succesvol met onze productlijnen BalanceBox® en e·Box® en accessoires.
Voel jij je thuis in een snel ontwikkelende kleine internationale organisatie? Wil jij graag het verschil maken en merken dat jouw
werk een wezenlijke bijdrage levert? Steek je graag de handen uit de mouwen? En werk je graag samen met een groep
gedreven professionals? Dan ben jij wellicht onze nieuwe Engineer!

Wat is jouw DNA?
Je hebt een afgeronde HBO opleiding, richting
Engineering;
Je bent klantgericht, oplossingsgericht en innovatief;
Je bent communicatief sterk en een teamplayer;
Je hebt een sterk analytisch vermogen;
Je correspondeert en voert gesprekken met klanten
en/of leveranciers in het Nederlands en Engels.

Wat bieden wij?
Een uitdagende en boeiende functie in een
internationaal georiënteerde dynamische
organisatie;
Een prettige werkomgeving in een solide bedrijf
met een open cultuur en betrokken medewerkers;
Veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke
ontwikkeling;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
pensioenvoorziening, collectieve
ziektekostenverzekering, winstdeling, flexibele
werktijden;
Wij stimuleren verdere interne of externe
opleidingen.

Hoe ziet je dag eruit?
Je bedenkt ontwerpen voor standaard machines, modules en
of opties, werkt deze uit met gebruikmaking van bijv. 3D CADsysteem en legt deze vast;
Je toetst en controleert zelfstandig of samen met je manager
het ontwerp op het voldoen aan specificaties,
produceerbaarheid en standaardisatie. Dit om te bepalen voor
welke onderdelen een alternatief of aanvullend ontwerp nodig
is;
Je werkt ontwerpen uit naar een tekeningpakket, technische
berekeningen en stuklijsten in het beschikbare ERP-systeem;
Je legt relevante informatie vast en maakt de
bedieningshandleidingen en werkinstructies voor interne
medewerkers;
Je stelt de lijst van reserveonderdelen op en je hebt contact
met (en bezoekt) externe toeleveranciers;
Je ondersteunt de afdeling productie bij technische vragen,
bespreken van suggesties voor verdere verbeteringen op
constructief, assemblage-, service- en gebruikersvlak, mate
van standaardisatie en kostentechnische aspecten;
Je beheert en werkt het technisch dossier van standaard en
semi-standaard machines uit, door te zorgen dat alles wordt
aangepast naar de ‘as-built’-situatie en suggesties in
ontwerpen en constructies worden verwerkt;
Je stemt projecten af met projectteamleden en verschillende
afdelingen over bijvoorbeeld technische oplossingen;
Je delegeert en verdeelt het werk en bewaakt de voortgang.

Interesse?
Reageer dan via onderstaande contactgegevens!
Neem voor meer informatie contact op onze HR-afdeling (+31 (0)43 3516666).
Stuur je motivatiebrief inclusief CV naar jobs@thomasregout.com

