
Vacature profiel 
Equipment Engineer 

1 van 3 

We zijn in transformatie - door middel van het promoten en aanjagen van zelfstandige 
besluitvorming, zelfsturendheid en doorweven samenwerking. We hebben onlangs besloten om 
onze ondersteunende functies - Operational Excellence, Maintenance & Facilities, Quality en Safety 
- onder te brengen in een nieuwe, multidisciplinaire Engineering-afdeling. Hiervoor trekken we een 
aantal nieuwe talenten aan. Zul jij excelleren in deze omgeving en ben je de toegewijde teamspeler 
met de drang om onze productiviteit te optimaliseren? Dan ben jij waarschijnlijk onze nieuwe: 
 
 

Equipment Engineer 
Locatie: Heerlen 

 
 
Wie jij bent 
 
Je zit volop in je ontwikkelcurve en hebt je weg gevonden in de productiemechanisatie en 
machinebeheer. Je denkt in processen en structuren en ziet je kans om onze waardeketen te 
optimaliseren. Je erkent productie als jouw interne klant en leidt hen richting continue verbetering 
en vereenvoudiging. Je maakt machineparken productief en betrouwbaar. Je voelt je thuis in de 
industrie van op maat gemaakte meubeloplossingen. Je bent analytisch en zakelijk handig en hebt 
je weg gevonden binnen een netwerk van technische specialisten. Je zit op een 
zelfontplooiingstraject en verhoogt continu de lat. Je laat state-of-the-art prestaties zien, zelfs in 
lastige situaties. Je bent daadkrachtig, zelfsturend en goed georganiseerd. Je respecteert 
deadlines en deliverables. Je lost problemen coöperatief op, coacht anderen en handelt op basis 
van constructief conflict. Je bent slim zonder bijdehand te zijn. Je rapporteert bondig. Je verdient 
respect door effectieve, informele communicatie. En je bent een voorbeeld en speelt om te winnen. 
 
 
Wat we van je vragen 
 
• Optimaliseren van de productiviteit, betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid van ons 

productiemachinepark, terwijl je de daarvoor beschikbare verbetermethodieken toepast 
• Implementeren van machineprestatie-metingen en uitvoeren van trendanalyses 
• Ontwikkelen van een modern machineparkbeheersysteem, gericht op preventive & predictive 

maintenance en visual management 
• Doorvoeren van verdere automatisering en digitalisering van onze fabriek 
• Bijdragen aan productieprocesverbetering in nauwe samenwerking met de andere disciplines 

binnen het engineering-team en de supply chain organisatie 
 
 
Wat jij meebrengt 
 
• 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol in een productieomgeving, eventueel aangevuld met 

een breder engineeringfundament 
• Bachelor of Master in Engineering (bv. productietechniek) 
• Vooruitstrevende ideeën over machineparkbeheer en data-driven maintenance en bekend met 

moderne methodologieën, zoals Total Preventive Maintenance en Lean Six Sigma 
• Bewezen staat van dienst op het gebied van productieproductiviteitsverbetering en het 

optimaliseren van betrouwbaarheid van machines 
• Expertise in visualiseren van machineprestatie en een gezond analytisch vermogen 
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• Intrinsieke interesse om het voortouw te nemen in de transformatie naar een World Class 
Manufacturer en het hierin meenemen van collega's 

• Basiskennis van productietechnologie en discrete productie 
• Goede documenteer- en rapporteervaardigheden 
• Taalbeheersing van Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk) 
• Uitvoerig bekend met Office 365 en een gezonde affiniteit met maintenance-specifieke 

softwareapplicaties 
• En misschien zelfs wel een Lean Six Sigma belt, projectleiderschapsvaardigheden, enige kennis 

van ERP-systemen en machinesturing en ook nog een paar woorden Duits 
 
 
Wat wij meebrengen 
 
• Een inspirerend speelveld, waarop je per direct en zo lang als je wilt je positie kunt innemen 
• Vast contract met salaris van tussen 52.000 en 54.500 euro per jaar 
• 29 vakantiedagen per jaar en een 37,5-urige werkweek 
• Pensioenregeling via "Pensioenfonds Meubel" 
• Ondersteuning bij training en opleiding 
• Infrastructuur voor gedeeltelijk thuiswerken 
• Diverse evenementen - feesten, BBQ, pre-vakantie borrel, enz. 
• Indrukwekkende korting op onze prachtige producten 
• Moderne werkplek in een feel-well omgeving 
 
 
Wie wij zijn 
 
Noteborn is een toonaangevende fabrikant van individueel op maat gemaakte 
garderobekastsystemen en aanverwante interieurproducten. We ontwikkelen en produceren 
hoogwaardige, unieke kasten door passie voor design te combineren met klantgerichtheid, 
traditioneel vakmanschap en de modernste industriële technologie. Onze producten variëren van 
op maat gemaakte opbergsystemen tot inloopkasten en geïntegreerde slaapkameroplossingen. 
 
Ons team van inmiddels meer dan negentig toegewijde talenten - uiterst bekwaam in 
productontwikkeling, productie en logistiek, technische ondersteuning, klantenservice en 
commercialisering - vormt de drijvende kracht achter ons bedrijfssucces. 
 
Sinds 2016 maken we deel uit van het in München gevestigde Vivonio - the Furniture Group. Vivonio 
- opgericht in 2012 - is een strategische internationale alliantie en een belangrijke speler op de 
Europese meubelmarkt. 
 
Vanaf 2021 versnelt Noteborn, onder recent geïnstalleerd nieuw leiderschap, haar bedrijfsgroei en 
regionale expansie - gebruik makend van de synergiemogelijkheden met ons Deense zusterbedrijf 
KA Interiør. Zo versterken en verduurzamen we onze positie in de markt van op maat gemaakte 
meubeloplossingen. 
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Noteborn in Heerlen 
 
Wij zijn gevestigd op het bedrijventerrein Trilandis Europe in Heerlen in een nieuwgebouwde 
faciliteit met eigen productie, geïntegreerde productontwikkeling en een uitnodigend customer 
experience center. 
 
 
Wat nog meer 
 
www.noteborn.com 
 
 
Solliciteren 
 
Solliciteren doe je via Maud Lucassen of Ruben van der Woeij van Avance Werving & Selectie, te 
bereiken per email op maud@avance.jobs of ruben@avance.jobs of telefonisch op 043-3256530. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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