Onze opdrachtgever, AIC Europe BV in Weert, maakt onderdeel uit van AIC S.A. in
Polen, opgericht in 2001. Zij zijn snel uitgegroeid tot een gerenommeerde specialist in
het ontwerp, de engineering en de fabricage van RVS en titanium warmtewisselaars.
In een sneltempo groeien zij met vestigingen door geheel Europa. Met meer dan 900
medewerkers en drie productielocaties in Polen loopt AIC voorop op het gebied van
geavanceerde warmteoverdrachtsoplossingen. Met bewezen designproducten,
“geen compromis op kwaliteit” houding en geautomatiseerde productieprocessen,
zijn zij in staat om de meest complexe en technologisch geavanceerde projecten uit te
voeren. De huidige focus van AIC is de condensatietechnologie. AIC is erin geslaagd
zich te vestigen als experts op dit gebied met honderdduizenden condenserende
warmtewisselaars die momenteel werkzaam zijn in het veld. AIC gebruikt de meest
geavanceerde ontwerp- en productietechnieken - van CAD/CAM en 3D-ontwerpsystemen, vacuümsssolderen, CNC-bewerking tot geautomatiseerde TIG- en laserlassystemen. Kenmerkend voor systemen van AIC zijn: aanzienlijke kostenbesparingen, hoge kwaliteit en kortere productontwikkelingstijden. De kwaliteitsdoelstellingen
zijn gericht op het vervullen van de verwachtingen van de klant, tevredenheid van het
personeel en het nastreven van de nieuwste technologieën. Op basis hiervan gaan zij
de meest ongewone en uitdagende projecten aan. Sinds dag één is AIC betrokken
bij maatwerkoplossingen die flexibiliteit en toewijding aan zelfs de meest complexe
en gediversifieerde klantvereisten bewijzen. Vanwege het hoge uitbreidingstempo
zoeken voor de locatie in Weert een
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DE FUNCTIE
Samen met het (internationale) projectteam ontwikkel, ontwerp en bouw je verder aan de technische
voorsprong van de warmtewisselaars, boilers en warmtepompen en Cv-installaties die AIC zo innovatief
maken. Binnen de met de klant afgesproken specificaties in termen van tijd, investering en kosten
ontwikkel je producten en concepten. Je organiseert de tekeningen en bouw van prototypes die per
projectfase nodig zijn. Je zorgt zelf voor de BOM in het systeem en draagt bij aan de FMEA. Je plant de
prioriteiten van jezelf en je team en zorgt voor effectieve communicatie met ondersteunende partners als
R&D en de overige AIC-organisatie (intern) als met de leveranciers en onderaannemers (extern). Daarnaast
worden natuurlijk de projectdocumentatie, onderzoek, product calculaties en testen uitgevoerd binnen
de geldende normen (ISO9001:2008, ook werkt AIC volgens de richtlijnen van ASME sec. IV/VIII en PED
97/23/WE industriecodes).
JE PROFIEL
Je beschikt over een Hbo-niveau (ingenieur) op het gebied van Thermodynamica, Metaalvorming,
Installatietechniek of gelijkwaardig) en certificering op het gebied van Projectmanagement. Je hebt
ruime ervaring met en kennis van programma’s als Inventor/VAULT/CREO. Tijdens je loopbaan hebt je
gewerkt als autonome ervaringsdeskundige en projectmanager waarbij communicatie met leveranciers
en fabrikanten tot de dagelijkse gang van zaken behoorde. Je hebt uitstekende kennis van de Engelse
taal (bij voorkeur ook Nederlands). Je bent een echte kartrekker en laat zien dat je creativiteit en innovatief
vermogen leiden tot nieuwe ideeën waarvoor je je team enthousiasmeert. Kennis van SixSigma Green Belt
is een mooie bijkomstigheid. Bij gebleken geschiktheid kun je doorgroeien tot R&D Manager en kun je
de R&D Director vervangen bij afwezigheid. Incidenteel reizen behoort tot de functie (Productielocatie in
Polen of naar klanten in Europa).
AIC EUROPE BV
De mensen van AIC zijn professionals op hun vakgebied en willen deze kennis graag toepassen en verspreiden. Als je nieuwsgierig bent naar technische mogelijkheden en verbeteringen pas je perfect in dit
team. AIC Europe BV is een jonge organisatie met veel kennis biedt daarmee volop doorgroeimogelijkheden. Ze bieden veel vrijheid en de teamspirit is nadrukkelijk aanwezig. De locatie in Weert is een spiksplinternieuwe locatie, voorzien van alle moderne werkmaterialen en faciliteiten. AIC Europe BV te Weert
is tevens het hoofdkantoor voor alle sales activiteiten en logistieke activiteiten rondom de ketels, boilers
en warmtepompen.
SOLLICITEREN
LINKX HR Management is de extern HR Manager voor AIC Europe BV en mag in deze rol de wervingen selectieprocedure uitvoeren. Heb je interesse in deze functie of wil je meer weten? Stuur je cv naar
Imke Segers, imke@linkxhr.nl of bel naar 06 – 513 68 465. Voor meer algemene bedrijfsinformatie;
www.myaic.eu. Uiteraard worden sollicitaties vertrouwelijk behandeld.
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