Vacature Wire bond process engineer
__________________________________________________________________________________

Vacature Wire bond process engineer bij NedCard Wijchen

NedCard is een onafhankelijke producent van smart card modules en RFID oplossingen, met
vestigingen in Wijchen (NL) en Shanghai (PRC). Process engineering is een belangrijk onderdeel van
de ontwikkelingsstrategie van NedCard. De afdeling Research & Development is verantwoordelijk
voor nieuwe en verbeterde materialen en het volume gereedmaken van productieprocessen voor
productie. Binnen die afdeling is een vacature ontstaan voor een ervaren Wire bond process
Engineer die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, kwalificeren en het productie gereedmaken
van nieuwe wire bond processen en materialen.

Functie beschrijving
Verantwoordelijkheden
• Binnen een klein R&D-team werk je zelfstandig en in teamverband met collega’s.
• Een groot deel van jouw test- en engineeringswerkzaamheden vindt plaats aan de machines en
meetapparatuur in de cleanroom van NedCard, waar gewerkt wordt met ESEC/ BESI 3100+.
• Je zorgt voor de documentatie van de onderzoeken, analyse van de resultaten, de technische
projectrapportage en interne training.
Functie profiel
• Je beschikt over aantoonbaar relevant HBO werk- en denkniveau in een technische richting.
Werkervaring is zeker een belangrijk element, daarmee is een MBO++ niveau ook geschikt.
• Je hebt relevante kennis en ervaring met uitvoeren van proeven (DOE- Design Of Experiments),
meten, analyseren en rapporteren.
• Je vindt het belangrijk om mee te denken in oplossingen.
• Je hebt een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare functie met het wire bond proces.
• Je communiceert gemakkelijk met mensen binnen en buiten de organisatie.
• Je kunt goed luisteren, maar je bent ook goed in het stellen van vragen.
• Je hebt een proactieve en klantgerichte werkhouding met een ‘hands-on’ mentaliteit.
Competenties
• Communicatief sterk
• Luistervaardig
• Proactieve en klantgerichte houding
• Hands-on mentaliteit
NedCard biedt
NedCard biedt een unieke functie voor een praktisch georiënteerde engineer die graag binnen een
kleine organisatie wil werken. NedCard biedt jou de uitdaging om het maximale uit jezelf te halen in
een snelgroeiende internationale werkomgeving. Verder biedt NedCard veel ruimte om zelf te
bouwen aan je functie. Je krijgt een zeer goed pakket aan arbeidsvoorwaarden, passend bij je
verantwoordelijkheid, ervaring en opleidingsniveau.
Wij zien uit naar je motivatie en CV. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Coen
Esmeijer, Human Resource Manager van NedCard, bereikbaar via tel: 0243 - 721 853 (aanwezig op
ma, di, do, vr) of e-mail: c.esmeijer@nedcard.nl.
Voor aanvullende informatie over NedCard bezoek je www.nedcard.com.

