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

R&D TEST ENGINEER
TEAMSPELER IN EEN KLEIN TEAM

DE FUNCTIE
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het testen van CV-ketels, boilers, warmtewisselaars en het
onderhoud van de machines in het laboratorium. Je maakt onderdeel uit van een projectteam waarmee je
samenwerkt aan het ontwerpen van bovenstaande producten en warmtepompen. Je maakt de planning
van ontwikkel- en duurtesten en voert deze uit. De uitslagen van de testen worden door je geanalyseerd
en omgezet tot verbetervoorstellen. Het uitvoeren en interpreteren van verbrandings- en hydraulische
testen van ketels en de daarbij behorende elektriciteits- en softwaretests hoort daar ook bij. Je levert
een actieve bijdrage aan de productlanceringen. Daarnaast worden natuurlijk de projectdocumentatie,
onderzoek, productcalculaties 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 Mbo werk- en denkniveau, bij voorkeur Mts richting Installatietechniek/ Electro richting
Thermodynamica/Energietechniek, aangevuld met diverse trainingen/opleidingen of dit vlak. Je beschikt
over uitstekende kennis van de Engelse taal in woord en geschrift, bij voorkeur ook Nederlands. We
werken in een klein team waarbij “samen” niet alleen een woord in deze advertentie is maar een echte
samenwerking is noodzakelijk om tot een resultaat te komen binnen dit snelgroeiende team. Kennis van
SixSigma Green Belt is een mooie bijkomstigheid. We zoeken bij voorkeur iemand met een jaar of 6 werkervaring. Heb je dit niet, maar heb je de juiste achtergrond en drive om dit te willen leren? Dan nodigen we
je ook van harte uit om te solliciteren. 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 is een jonge organisatie met veel kennis en biedt daarmee volop doorgroeimogelijkheden.
AIC biedt veel vrijheid en de teamspirit is nadrukkelijk aanwezig. De locatie in Weert is een spiksplinternieuwe locatie, voorzien van alle moderne werkmaterialen en faciliteiten.
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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