TOP bv
TOP bv is een innovatiebedrijf in de Food Valley regio (Wageningen) dat sterk is op het gebied van ontwikkeling en
implementatie van nieuwe technologieën voor food processing en food design. Ons doel is de winstgevendheid van de
voedingsmiddelenindustrie te vergroten door state-of-the-art kennis beschikbaar te maken voor en toe te passen op
deze industrie. TOP bv voert ontwerp en consultancy opdrachten uit op het gebied van machines, productieprocessen
en voedselproducten voor met name MKB bedrijven binnen Europa. Afgelopen jaar heeft de door TOP bv ontwikkelde
automatische druivenonttrosser, genaamd Pluckr, de Food Valley Award 2014 gewonnen. Ter versterking van ons team
zijn we op zoek naar een enthousiaste, gedreven:

Werktuigbouwkundig constructeur (HTS niveau met werkervaring)
Functieomschrijving
Het betreft een brede en afwisselende functie waarbij je technische machines en processen ontwerpt in het
werkgebied werktuigbouwkunde. Je ben inhoudelijk sterk en nauwgezet, weet hoe je een technisch ontwerp aanpakt
en kunt zelf alle inhoudelijke stappen definiëren, uitvoeren en controleren, waarbij je verantwoordelijk bent voor het
eindresultaat: een prototype of 0-serie machine. Zaken waar je nog niet helemaal in thuis bent, pak je snel op en maak
je je eigen, waarbij we je uiteraard begeleiden.

Functie eisen

Afgeronde HTS opleiding werktuigbouwkunde

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring:

Werktuigbouwkundig ontwerpen van machines en processen

Methodisch ontwerp aanpak

Mechanica, constructieprincipes, hygiënisch ontwerpen

3D CAD: tekeningen maken, lezen en beoordelen

Maakbaarheid onderdelen beoordelen

Componentenselectie en (toe)leveranciers beoordelen

Affiniteit met food processing

Hands on mentaliteit

Organisatietalent

Goede beheersing van Engelse taal
Persoonskenmerken
Je bent iemand die op een energieke wijze invulling geeft aan de projecten die je uitvoert. Je hebt een gezond analytisch
vermogen en durft (ontwerp) keuzes te maken. Je hebt de gave om op een pragmatische wijze ‘out of the box’ te
denken. Je kunt makkelijk schakelen tussen interne en externe gesprekspartners en hen van de juiste informatie
voorzien. Daarnaast heb je een hoog kwaliteitsbewustzijn en is ‘afspraak is afspraak’ kenmerkend voor jou. Bovenal ben
je een leuke collega voor onze organisatie.
Wat bieden wij?
Binnen TOP bv bieden wij je een leuke, afwisselende en uitdagende functie in een dynamische omgeving. Wij vinden het
belangrijk dat je blijft groeien. Afhankelijk van jouw eigen talenten en ambities bestaan er daarom binnen onze
groeiende organisatie voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen; zo krijg je bijvoorbeeld een coach die je
ondersteunt bij jouw persoonlijke ontwikkeling.
Solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Aart-Jan van der Voort, 0317-466270. Wil je
werken bij TOP bv en herken je jezelf in de omschreven functie, stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar
vacatures@top-bv.nl of TOP bv – Personeelszaken, t.a.v. Gretha Volders, Agro Business Park 10, 6708 PW Wageningen.
Het betreft een dienstverband bij TOP; we zijn dus niet geïnteresseerd in zzp-ers. Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature door bv. werving- en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld.
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