VACATURE Operations Engineer (M/V)

Wil jij aan de slag als Operations Engineer bij een bedrijf waar jij er werkelijk toe doet?
SecureOne is gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en wereldwijde distributie van
oplossingen voor speciale veiligheid. Leveringen vinden plaats aan “High Security” klanten
zoals: overheidsinstanties, VIP, ambassades, militaire basis, gevangenissen, etc.
Het belangrijkste product van Secure One is UVIScan (www.uviscan.com), een zeer innovatief
inspectiesysteem om de onderzijde van voertuigen te controleren op aanwezigheid van
explosieven of wapens. SecureOne is gevestigd in Eindhoven waar ze met een klein en
toegewijd team werken aan verkoop, innovatie en productie van de voertuigenscanners.
Vanwege groei van de activiteiten is 100% Talent Oost-Brabant op zoek naar een:

Operations Engineer(m/v)
die hands-on alle operationele activiteiten vlot oppakt

Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?
Natuurlijk is geen dag hetzelfde als Operations Engineer, jouw werkzaamheden vinden
immers plaats in een zeer ambulante omgeving. In hoofdlijnen houd jij je met de volgende
zaken bezig: doorspreken van de activiteiten van die dag, waarbij orders worden besproken
en inzichtelijk gemaakt. Wat houdt de order allemaal in, hetgeen resulteert in de Bill of
materials. Wat is er op voorraad en wat moet er nog besteld worden? Wie gaat er wat doen?
De software moet geconfigureerd worden omdat iedere unit toch net weer even anders is
met andere toepassingen op locaties die behoorlijk kunnen verschillen. Middels een “mirror”
op de PC wordt de unit geconfigureerd met de opties waar de klant voor gekozen heeft.
Uiteindelijk lever je jouw bijdrage om de unit te assembleren en op te bouwen en aflevering
gereed te maken middels een factory acceptance test.
Op termijn krijg jij de kans om internationaal te gaan reizen om klanten te ondersteunen.

Wat maakt jou geschikt voor deze functie ?
•
•
•
•
•
•
•

minimaal een MBO/MTS-opleiding (bijv. elektronica, elektrotechniek)
Je werk- en denkniveau is MBO+/HBO
bij voorkeur ervaring met het configureren van software voor applicaties
nauwkeurigheid en vaardigheid in assemblage en testen
een zelfstandige en hands-on inzet en instelling
een “teamplayer” die pro-actief en op flexibele wijze zijn taken oppakt
enthousiasme dat zichtbaar is door je passie voor de werkzaamheden

Tevens vinden wij het belangrijk dat medewerkers zich herkennen in de volgende
kernwaarden: betrouwbaarheid, teamwork, verantwoording nemen, doelgerichtheid,
eigenaarschap en kwaliteitsbewustzijn.

Wat krijg je hiervoor terug?
Je komt rechtstreeks in dienst bij SecureOne. Werken bij dit bedrijf betekent; werken binnen
een gezond en groeiend bedrijf met specialistische kennis. Je werkt in een dynamische
omgeving met korte communicatielijnen en komt in een uitdagende baan met uitstekende
arbeidsvoorwaarden en mooie doorgroeikansen voor de toekomst. We vertellen je er graag
meer over.
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Wat doen wij voor jou?
Onze opdrachtgever heeft 100% Talent Oost-Brabant exclusief gevraagd om de werving- en
selectieprocedure te verzorgen voor deze vacature voor een Operations Engineer.
100% Talent Oost-Brabant is volledig gespecialiseerd in werving & selectie voor technische
en operationele Talenten in deze regio. Onze Talent Recruiters weten door hun expertise en
jarenlange relevante werkervaring de beste Talenten te matchen met de wensen van onze
opdrachtgevers. Wij hebben hierbij onze dienstverlening afgestemd op jouw carrière.

Interesse in deze functie?
Wil je solliciteren naar deze baan als Operations Engineer? Stuur dan je motivatie en
Curriculum Vitae o.v.v. deze vacaturetitel naar: frans@talentgroepnederland.nl, t.a.v. Frans
Vonk, Talent Recruiter. Natuurlijk kan je Frans ook bellen voor meer informatie op
telefoonnummer 06 46 777 888.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door SecureOne niet op prijs gesteld!

