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EAS change systems heeft een wereldwijde reputatie voor het optimaliseren van het 
productieproces in geautomatiseerde matrijs- en stempelwisselingen - Quick Mold Change 
(QMC) en Quick Die Change (QDC) technologie. Daarnaast wordt door onze hoge kwaliteit 
mono- en multikoppelingen een diversiteit aan branches bediend. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld de automotive industrie, maar ook de chemische en de medische industrie 
bieden wij oplossingen.  
 
Het team van EAS Europe B.V. in Renswoude is op zoek naar een fulltime: 
 
 

Engineer  
(Fulltime, m/v) 

 
Je bent meer dan techneut, jij bent betrokken vanaf de conceptfase tot en met de 

uiteindelijke assemblage en nazorg van de installaties en projecten. Als EAS Engineer maak 

je lay-outs voor nieuwe en bestaande machines en matrijzen waarop de producten van EAS 

ingezet worden. Samen met de andere engineers en project managers ben je 

verantwoordelijk voor op maat gemaakte oplossingen. Op klantwens worden (verkoop) 

tekeningen door jou uitgewerkt, gedetailleerd en klaargemaakt voor productie. 

 

Je vergaande technische inzicht en gedegen systeemkennis weet je toe te passen bij elke 

fase van het project, met het klantbelang voorop. Is een antwoord niet direct voor handen, 

dan weet je deze te vinden door je enthousiasme voor technische innovaties. 

 

De functieomschrijving 

 

- het ontwerpen en construeren van producten, constructies en onderdelen voor de 
machine en apparatenbouw;  

- zelfstandig en in teamverband projecten uitvoeren om nieuwe productielijnen op te zetten 
of bestaande lijnen aan te passen;  

- technische input leveren bij het opstellen van specificaties;  
- maken en uitwerken/detailleren van tekeningen en het samenstellen van de 

documentatie; 

 
Het profiel 
 

- afgeronde opleiding op minimaal HTS niveau werktuigbouwkunde; 
- minstens 5 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als tekenaar en/of constructeur; 
- uitstekende kennis van machine - & framebouw; 
- ervaring met hydrauliek; 
- ervaring met productietechnieken zoals draaien en frezen; 
- kennis en ervaring met CE en machinerichtlijnen is een pré; 
- gewend te werken met 3D pakketten, zoals Autodesk Inventor® 3D CAD en Vault; 
- goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
- beheersing van het MS-office pakket;  
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Jouw vaardigheden 

- uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen; 
- klantgericht met een groot inlevingsvermogen; 
- in staat om problemen te herkennen en op te lossen; 
- zelfstandig, maar je weet gebruik te maken van de expertise van je collega(s). 
- stressbestendig, je behoudt het overzicht; 
 

Onze organisatie  

Bij EAS doen we veel met weinig. Deze nuchtere aanpak zie je ook terug in ons 
internationale team. Elke medewerker vindt het belangrijker om een goed resultaat neer te 
zetten dan een eigen stempel te drukken. We zijn een middelgrote, praktisch ingestelde 
organisatie die snel schakelt en creatief weet in te spelen op wensen vanuit de globale 
markt.  
 
Het aanbod  

Een open en informele bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. Er wordt hard gewerkt. 
Initiatief en verantwoordelijkheid wordt verwacht en gewaardeerd. Daarnaast is er voldoende 
ruimte voor humor en gezelligheid. Je krijgt een uitdagende baan in een groeiend bedrijf met 
een salarisindicatie van maximaal € 3.000,- afhankelijk van leeftijd en werkervaring. Het gaat 
om een tijdelijk contract met de intentie tot een vast dienstverband. 
 
Je sollicitatie  

Heb je aantoonbaar ervaring en affiniteit met de techniekbranche? Ben je klaar voor een 
volgende stap in je carrière? Voel je jezelf thuis in een internationale werkomgeving? Vind je 
het belangrijk om samen naar een waardevol resultaat toe te werken? Geen 9 tot 5 instelling, 
maar je hebt een positieve en flexibele werkhouding? 
 
Antwoord je met een volmondig ja, dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze 
interessante vacature.  
 
Je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, mag je sturen naar: Erika van Laar:  
erika.van.laar@easchangesystems.com. 
 
Acquisitie door Werving & Selectiebureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs 
gesteld. 

 


