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Biotrack groeit!
Wij zijn een klein biotechnologie bedrijf en met onze eigen geavanceerde detectietechnologie timmeren wij
internationaal aan de weg. Onze klanten komen uit binnen- en buitenland. Biotrack ontwikkelt diensten en
producten voor onderzoek naar ziekteverwekkers die ziekten veroorzaken zoals Lyme en COVID-19 maar ook om
onze veiligheid en gezondheid te onderzoeken.
We werken aan een hoop spannende projecten en zijn continu bezig met de uitbreiding van onze diensten en
productenpakket. Daarom zijn we op zoek naar versterking van ons team. Wij zoeken een;

Technicus/Product Engineer (MBO/HBO)
Wat vragen wij:
•
•
•
•
•

Relevante MBO en/of HBO opleiding zoals mechatronica, electronica, fijnmechanica, robotica of
vergelijkbaar.
Zelfstandig nieuwe prototypes ontwikkelen, maar ook servicegericht naar onze klanten.
Praktische ervaring met electronica en (fijn)mechanica.
Inventief en praktisch ingesteld.
Ervaring met CAD systemen zoals Inventor en/of SolidWorks.

Wat zoeken wij:
•
•
•
•
•

Oplossingsgerichte team player.
Iemand die ideeen kan omzetten in tekeningen en uiteindelijk producten.
Stressbestendig, communicatief, analytisch, accuraat, gestructureerd en flexibel.
Goede (schriftelijke en mondelinge) uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
Bereidheid tot (af en toe buitenlandse) reizen.

Wat bieden wij:
•
•
•

Uiteraard een uitdagende functie met bijbehorend salaris en secundaire voorwaarden.
Doorgroeimogelijkheden in een jonge organisatie.
Maar vooral ruimte voor ontwikkeling! Biotrack is een groeiend bedrijf en in deze functie krijg je de
ruimte om mee te bouwen aan het succes van Biotrack. Zo kun je je verder ontwikkelen op de volgende
gebieden:
o Ontwikkelen en produceren van bestaande en nieuwe producten.
o Bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van hardware.
o Nauwkeurig en volledig documenteren van productie en productontwikkeling.
o Aanspreekpunt m.b.t. productie en productontwikkeling voor collega’s en klanten.
o Aansturen van externe leveranciers en productiepartners.
o Service op locatie van onze producten.

Wil je meer weten:
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met G. Schouten op nummer 085-0074174 of stuur een e-mail naar
g.schouten@biotrack.nl. Direct sollicteren, stuur dan je cv naar info@biotrack.nl.
Noot: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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