PROCES ENGINEER
WIJ ZOEKEN EEN PROCES ENGINEER, FULLTIME FUNCTIE (M/V)
WIE ZIJN WIJ
KGS is een familiebedrijf, vol met hardwerkende en toegewijde professionals. Wij zijn ‘s werelds toonaangevende fabrikant van flexibele diamantschuurmiddelen en gemetaliseerd gaas. KGS is continue bezig met
het ontwikkelen van nieuwe producten en productietechnieken.
KGS is een internationaal bedrijf, dat in 1952 in Zwitserland werd opgericht. Vandaag is het bedrijf
gevestigd in vele Europese landen, maar ook in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Singapore, India,
China en Australië.

FUNCTIE
De Proces Engineer is een hoogopgeleide en ervaren techneut, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
verbetering van nieuwe en bestaande machines, processen en installaties en is daarnaast een echte
troubleshooter bij KGS.
Als Proces Engineer leidt of neem je deel aan diverse multidisciplinaire projectteams van concept tot
implementatie. Je volgt dus als het ware het gehele proces en probeert dit te optimaliseren en bent een
belangrijke schakel met de werkvloer om de ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast ben je als
Proces Engineer verantwoordelijk voor het opzetten van protocollen ten behoeve van alle activiteiten en
haalbaarheid studies. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het rechtvaardiging van kapitaalgoederen,
de specificaties, het ontwerp, installatie, opleiding, inbedrijfstelling.
De functie is daarmee erg veelzijdig. De Proces Engineer bij KGS maakt deel uit van de engineering
afdeling waaronder ook de Technische Dienst, R&D en Proces Development vallen.
WERKZAAMHEDEN
• Het doorlichten van het productieproces op effectief werken
• Het vervaardigen en invoeren van duidelijke werkinstructies
• Het behandelen en bewaken van verbetervoorstellen vanuit de productie
• Het doorvoeren van mogelijke ontwerpwijzigingen
• Het opstellen van specificaties samen met het team
• Het bijhouden van de proces rapportages
• Maandelijks verslag uitbrengen
OPLEIDING EN ERVARING
• HBO werktuigbouwkunde of Operations Engineering of HBO denkniveau
• Bij voorkeur ervaring met galvanische plating processen
• 3-5 jaar in productieomgeving als proces engineer
• Kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
• Kennis van en praktische ervaring met diverse probleem analyse technieken als Pareto, demin cirkel
(PDCA), FMEA of vergelijkbare software
• Bekend met Lean en 5S
• Ervaring met Fusion360 of vergelijkbaar
• Ervaring met instrument- en machine programmeertalen en technieken
• Ervaring met project software
• Goed begrip van mechanica, hydraulica, pneumatiek, basiskennis van elektriciteit en circuits
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WAT BIEDEN WIJ JOU
Je komt te werken in een dynamische en prettige werkomgeving die veel ruimte en kansen biedt. Wij
bieden je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. Ook is er ruimte voor jouw creativiteit en om
zelf initiatief te nemen. Daarnaast bieden wij:
• Een baan bij een internationale producent van diamantgereedschappen;
• Enthousiast team van collega’s met een enorme drive;
• Een inspireerde werkomgeving, met korte lijnen en afwisselende werkzaamheden.
• Innovatieve organisatie die ‘out of the box’ kan denken
• Open communicatie
• Bedrijf met een sterke intrinsieke motivatie om te blijven groeien en ontwikkelen
• Flexibele werkgever

Vragen over deze vacature? Neem contact op met Marieka de Jong: m.dejong@kgs.swiss of
0525-683300
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SOLLICITATIEPROCEDURE BESTAAT UIT:
Selectie van kandidaten op basis van email + CV
Telefonische kennismaking
Eerste gesprek met HR
Tweede gesprek met toekomstige collega’s
Contractvoorstel

Als je interesse hebt in deze vacature ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV. Deze kan je
versturen naar personeelszaken@kgsdiamond.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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