Functieprofiel Hoza Logistic solutions Scheemda
Functie

: Engineer

(ben jij deze technisch creatieve

alleskunner?)

Hoza moet zich in een zeer competitieve markt elke dag weer bewijzen door
met innovatieve oplossingen te komen. Niet alleen in productie technieken maar
ook in materialen, efficiëntie en milieueffecten.
Bedrijfsprofiel
Hoza Logistic solutions te Scheemda staat voor "common sense in logistic solutions". Al
bijna 80 jaar ontwikkelt en produceert Hoza innovatieve rolcontainers, dolly's , trolleys
en andere logistieke oplossingen die de aan- en afvoer van producten in bedrijven uiterst
ergonomisch en efficiënt laten verlopen. Door de jaren heen heeft Hoza op eigen initiatief
en op verzoek van de markten en relaties een groot assortiment aan logistieke
oplossingen ontwikkeld en kwalitatief hoogwaardige producten geproduceerd. Hoza wil
verdere groei in Europa realiseren en de organisatie professionaliseren.
Functieomschrijving
Hoza is een projecten organisatie waarbinnen de engineer verantwoordelijk is voor
technologische innovaties van de logistieke oplossingen/producten die in grote volumes
geautomatiseerd geproduceerd worden. Op basis van een programma van eisen
ontwikkel je zelfstandig en / of in teamverband in een relatief korte tijd innovatieve
oplossingen voor logistieke vraagstukken. Je bent hierbij verantwoordelijk vanaf het
ontwerp tot aan de uiteindelijke uitgewerkte productietekening (Hoza maakt hierbij
gebruik van Solidworks).
Functie eisen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zelfstandige werkhouding- en opvattingen;
Gewend met deadlines te werken;
Probleem oplossend;
Sterk analytisch;
Opleiding werktuigbouwkunde op HBO niveau;
Hoog technisch inzicht en improvisatie vermogen;
Bedrijfseconomisch inzicht;
Logistiek inzicht en gevoel voor logistieke processen;
Klantgerichte en klantvriendelijke instelling:
Goede communicatieve vaardigheden;
Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal, zowel mondeling als
schriftelijk. Beheersing van de Franse taal is een pre;
12. Goed op de hoogte van moderne productietechnieken, voldoende kennis van
materialen en van technieken van beweging middels veren, cilinders, e.d.
13. Kennis van Excel, Word en gangbare 2D en 3D tekenprogramma’s (Solidworks).
Wij bieden
• Een uitdagende fulltime functie met veel zelfstandigheid;
• Marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring;
• Secondaire arbeidsvoorwaarden conform de Metaal CAO.
Sluitingsdatum
zsm

Solliciteren?
Ben jij deze enthousiaste technische alleskunner met minstens 5 jaar ervaring
en ben je geïnteresseerd in de bovenstaande functie? Stuur dan je CV en
motivatie naar het onderstaande adres of solliciteer online!
Contactgegevens
Hoza Logistic solutions
T.a.v. mevr. N. Oolders (P&O)
Postbus 11
9679 ZG Scheemda
Tel: 0597 – 59 31 31
e-mail: noolders@hoza.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

