Vind jij het leuk om naast het doen van verbetervoorstellen deze ook zelf uit te voeren?
Past projectmatig werken goed bij jou? Voel jij je als een vis in het water in een niet al te grote
organisatie met een informele en betrokken werksfeer? Ja? Dan is dit dé functie voor jou!
Nihot maakt onderdeel uit van een groep bedrijven waar afvalscheidingsmachines worden
ontwikkeld, geproduceerd en geïnstalleerd. Huh? Ja, je leest het goed; afvalscheidingsmachines. We
gebruiken hiervoor diverse technieken. Bij Nihot in Amsterdam Westpoort houden wij ons bezig met
onze eigen expertise; ontwikkeling, productie en installatie van afvalscheidingsmachines op basis van
luchttechniek, Airconomy® zoals dat heet. Onze machines scheiden het afval zodanig dat
afvalstromen gerecycled kunnen worden; een schitterend proces. Onze klanten zijn met name
organisaties waar afval gerecycled wordt of verwerkt wordt tot secundaire brandstof. Wegens groei
zijn wij per direct op zoek naar een:

Productie Engineer
fulltime of parttime
Wat ga je doen?
Je bent een echte verbeteraar en krijgt een berg energie van het continue verder ontwikkelen en
verbeteren van het productieproces. Het productieproces richt je zo effectief en efficiënt mogelijk in,
waarbij je rekening houdt met de kwaliteit, betrouwbaarheid en kosten. Je bedenkt nieuwe
oplossingen voor bestaande productieproblemen, draagt zorg voor een zo efficiënt mogelijke
doorlooptijd en zorgt voor een zo efficiënt mogelijke inrichting van de verschillende werkplekken.
Projectmatig werken ligt jou uitstekend, want jouw werk bestaat uit zowel kleine als grote projecten.
Je stelt (kleine) projectteams samen, stelt per project een verbetervoorstel op (incl. kosten en
tijdsplanning qua inhoud en opbrengst) én voert deze zelf uit. Ook heb je contact met leveranciers,
bijvoorbeeld over de aanschaf van nieuwe machines. Een nieuwe functie, dus dit biedt jou veel
vrijheid om de functie verder in te richten.
Wie zoeken wij?
• Je bent de trotse bezitter van een relevant MBO4/HBO diploma zoals Werktuigbouwkunde of
Technische Bedrijfskunde.
• Je hebt een paar jaar relevante ervaring met productiemethoden en productieprocessen.
• Heb je kennis van en/of ervaring met Lean Manufacturing en/of 5S? Dat is mooi
meegenomen. Heb je dit niet, dan heb je wel de bereidheid om je hier in te bekwamen.
• Jij bent niet bang om je handen vies te maken.
• Je hebt enige ervaring met 3D tekenpakketten, zodat je zelf schetsen kan maken en de
lay-out van de fabriek kunt aanpassen.
• De Nederlandse en Engelse taal beheers je in woord en geschrift.
• Je bent creatief en hebt een praktische instelling.
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Waarom wil jij bij Nihot komen werken? Hierom!
Maar wat maakt het nou zo leuk om bij Nihot te werken? Eh.. heb je even? Bij Nihot werken mensen
met een praktische instelling. Daarnaast zijn we een niet al te grote organisatie (ong. 50
medewerkers) dus we kennen elkaar allemaal. De werksfeer is relaxed en informeel; ook de directeur
is een “jij” en geen “u”. Werk je liever parttime? Goed nieuws, dat is bespreekbaar. Pensioen is
geregeld via pensioenfonds PMT. Niet alleen vallen onze medewerkers onder de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf (38 vrije dagen per jaar; hallo vrije tijd!), daar bovenop hebben we ook
diverse aantrekkelijke bedrijfsregelingen, zoals een verzuimbonussysteem. We zijn ook niet vies van
gezellige activiteiten, zoals onze ‘beroemde’ bedrijfsbarbecue. Zeg nou eerlijk; daar wil jij toch deel
van uitmaken?
Vragen en solliciteren
Wil je meer weten? Schroom niet en bel of mail Pien Vonk, HR Advisor via 06-38686302 /
020-5822032 of pienv@nihot.nl. Ben je enthousiast en wil je in aanmerking komen voor deze
functie? Mail dan direct je motivatie en cv. Je kunt je sollicitatie richten aan Rohan Olijhoek, Manager
Production. Niet wachten, gewoon doen. Je hebt niets te verliezen, toch? Hopelijk ontmoeten wij je
spoedig tijdens een informeel kennismakingsgesprek.
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