
 

 

 
 

Manufacturing & Installation Engineer 

Engineer die aan de slag wil in een dynamische en verantwoordelijke functie 
afwisselend – uniek product – klein team - ambitie 

40 uur per week, Valkenswaard 
 

Wie zijn wij? 
ProCleanroom is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren, installeren en valideren van innovatieve modulaire cleanrooms en 
flowkast oplossingen. Onze producten vinden met name toepassing in de High Tech industrie, bij Universiteiten en 
onderzoekinstellingen, voornamelijk in de BeNeLux. Vanwege aanhoudende groei zijn wij, ter uitbreiding van ons team, op zoek 
naar een Manufacturing & Installation Engineer. Kom jij ons team versterken? 
  
In deze gecombineerde rol als Manufacturing en Installation Engineer ben je zowel actief op ons kantoor in Valkenswaard, als 
met het uitvoeren van projecten op locatie bij onze klanten. Ongeveer 60% van je tijd werk je op onze vestiging in Valkenswaard, 
de overige 40% werk je op locatie bij de klant.  
 
Wat ga je doen? 

 Als Manufacturing Engineer ben je verantwoordelijk voor (zowel individueel als in teamverband): 
o Assembleren van flowkasten (standaard en maatwerk) in onze werkplaats 
o Testen van flowkasten volgens protocol incl. documentatie  
o Communicatie met leveranciers 
o Bewaken en verbeteren van de kwaliteit 
o Verantwoordelijk voor magazijn en werkplaats 

 

 Als Installation Engineer ben je verantwoordelijk voor (individueel als in teamverband):  
o Installatie- en servicewerkzaamheden op locatie (individueel en met team) 
o Uitvoeren van testen aan cleanroom en flowkasten volgens ISO14644 
o Organiseren en verzorgen van transporten 
o Communicatie met klanten en leveranciers 

 
 

Wie ben jij? 

 Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding, richting techniek  

 Je hebt een geldig rijbewijs B 

 Je beheerst de Nederlandse taal (goed) en Engelse taal (voldoende) in woord en geschrift 

 Je hebt een flexibele instelling en vindt het geen probleem om incidenteel te overnachten (ook buitenland) 

 Je bent nauwkeurig, georganiseerd en klantgericht. Multi-tasken is jouw tweede natuur. 
 
Wat bieden wij? 

 Uitdagende, afwisselende, functie in een dynamische werkomgeving.  

 Marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Interne- en externe opleiding en training. 

 Prima voorzieningen en informele werksfeer in een klein team.  
 
Enthousiast? 
Voor meer informatie of een oriënterend  gesprek, neem contact op met Niels Ferguson. 
 
niels.ferguson@procleanroom.com -  040-2046931 - 06-41184828 -  www.procleanroom.com 
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