Wie zijn wij?
Wij zijn RR Mechatronics. Wij zijn circa 60 enthousiaste mensen die zich dagelijks inzetten voor de
ontwikkeling en productie van medische precisie-instrumenten die worden ingezet in klinische
laboratoria en ziekenhuizen. De instrumenten worden gebruikt voor medische analyses en de
meetgegevens zijn vaak van levensbelang.
Daarom zijn wij: Masters of Measurement. Op het gebied van geautomatiseerde
bloedbezinkingmeting (ESR) zijn wij wereldmarktleider. Ons bedrijf bevindt zich in Zwaag (Hoorn),
Noord-Holland en in Warwick (RI), USA.
Wij groeien snel, omdat we de juiste mensen hebben, de juiste instrumenten en de juiste partners. Wij
zijn een kop-staart bedrijf. Wij ontwikkelen, produceren en assembleren in Zwaag. We werken hard
en hebben veel plezier in ons werk. Onze doelen zijn helder.
Als engineer op R&D weet je wat het doel is van het project. Je bent betrokken vanaf de klantvraag
tot en met de feedback voor nazorg, het hele traject. Je kent de ins- en outs. Omdat we zo duidelijk
communiceren, kan jij meer resultaat behalen in je project. De lijnen zijn kort.
Dat geldt ook binnen Operations. Als assembleur of als tester ken je de planning en je weet wat van
je verwacht wordt.
Wij noemen onszelf Masters of Measurement. In die benaming zit zowel trots als
verantwoordelijkheid. RR Mechatronics groeit hard en heeft duidelijke plannen om verder te groeien.
De ontwikkeling van nieuwe instrumenten is daarvoor cruciaal. Onze focus ligt voor de komende jaren
op de ontwikkeling van IVD-hematologie instrumenten. In Vitro Diagnose instrumenten, dus
instrumenten die in laboratoria worden gebruikt voor onderzoek naar of analyse van bloed
Wij zijn een internationaal bedrijf. Onze instrumenten worden in alle uithoeken van de wereld gebruikt
voor de diagnose van patiënten. Dat lees je ook in onze Why, How en What:
We, the team of RR Mechatronics, believe that every patient deserves the right diagnosis and care
Focusing on hematology, we help to provide precise and accurate laboratory measurements
By developing, producing, selling, and servicing state-of-the-art medical technology solutions
Oftewel, onze Waarom, Hoe en Wat:
Wij, het team van RR Mechatronics, geloven dat iedere patient de juiste diagnose en zorg verdient
Met een focus op hematologie, maken wij het mogelijk om precieze en accurate laboratorium
metingen te doen
Door het ontwikkelen, produceren, verkopen, en ondersteunen van uitmuntende medisch
technologische oplossingen

