
 

 

Wij zoeken een Master of Measurement : Senior Mechanical / Lead Engineer 

 
Wie zijn wij? 

Wij zijn RR Mechatronics. Wij zijn circa 80 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, Noord-Holland en in Warwick, USA.  

Wil je meer weten over ons bedrijf? Bezoek onze website: www.rrmechatronics.com 

 
Ben jij dit? 

Jouw hart ligt bij de instrumentbouw en dan met name in de medische industrie. Je hebt inmiddels 

ruime ervaring opgedaan bij professionele organisaties in dit vakgebied en bent gewend deel te 

nemen aan innovatieprojecten. Je weet dat het volgen van een proces en het documenteren van je 

resultaten net zo belangrijk zijn als het optimale technische ontwerp. Quality is your second name. 

Je bent verder iemand die graag in oplossingen denkt en weet hoe je aan relevante informatie komt. 

Techniek is weliswaar je passie, maar de wil om tot een resultaat te komen is net zo sterk. Je hebt 

dan ook een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, voor jou geldt: afspraak = afspraak. Zo simpel is dat. 

Verder kenmerkt jouw karakter zich doordat je goed zelfstandig kunt werken, maar ook in 

teamverband, want je vindt het leuk om met anderen samen te werken. Een ‘Eureka-moment’ ervaar 

het liefst samen. 

 

Heb jij dit kennisniveau en vaardigheden? 

- Bachelor- of Mastergraad in Werktuigbouwkunde, Mechatronica of aanverwant; 

-  3-5 jaar werkervaring binnen de instrumentenbouw, bij voorkeur binnen de  

  medische industrie; 

-  Ervaring met projectmanagement is een pré; 

- Ruime ervaring met 3D-tekenprogramma’s (bij voorkeur SolidWorks); 

-   Je bent goed in staat om een ontwerp te realiseren en uit te werken tot een pakket dat gereed  

  is voor fabricage, inclusief montage instructies. 

-   Je kunt goed testplannen ontwerpen en tests en risico inventarisaties uitvoeren; 

-   Je bent goed in methodisch ontwerpen en systeem modelleren; 

 

Wat zijn je werkzaamheden? 

Als Senior Mechanical Engineer houd je je bezig met het bedenken en ontwerpen van technische 

innovaties, het realiseren van verbeteringen aan bestaande instrumenten en het uitvoeren van 

aanverwante technische werkzaamheden. Binnen dit bestek denk je na over kostenbeheersing, 

produceerbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Kwaliteit is daarbij altijd de eerste vereiste. 

Als Lead Engineer houdt je overzicht over het totale systeem. Je bent verantwoordelijk voor de balans 

tussen verschillende disciplines zodat er een optimaal mechatronisch ontwerp uit voortvloeit. 

Past dit bij jou? 

Je werkt op een middelgrote RDE (Research, Development en Engineering) afdeling in een team van 

ongeveer 6 personen. Onze projecten zijn zonder meer uitdagend en ambitieus.  

 

Wat bieden wij jou? 

Een uitdagende job in één van de leukste bedrijven van West-Friesland. Werken en jezelf ontwikkelen 

in een innovatief bedrijf dat zich bevindt in een belangrijke groeifase. Een bedrijf dat zich ervan bewust 

is dat groei niet alleen ‘meer’ betekent, maar ook ‘beter’.  

En natuurlijk een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Interesse? 

Mail je cv met beknopte sollicitatiebrief naar HRM@rrmechatronics.com 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld   

http://www.rrmechatronics.com/
mailto:HRM@rrmechatronics.com

