Medec International groeit en breidt zijn team graag uit met gemotiveerde en gepassioneerde mensen.
Werk je graag in een hecht team waar je de R&D afdeling leidt waar innovatieve & levens ondersteunende
medische toestellen ontwikkeld worden? Dan ben jij de M/V die we zoeken!
Medec International specialiseert zich in anesthesietoestellen, met een sterke focus op de veiligheid
van de patiënt, innovatie en betrouwbaarheid.
Aangezien we ons team willen uitbreiden, zoeken we een:

R&D manager (m/f)
Functieomschrijving:
Ons eigen R&D team ontwikkelt alle componenten en de software van de producten. Het maken van
prototypes en de testing van de toestellen gebeurt in huis. Op deze manier maakt Medec de ‘time to
market’ zo kort mogelijk en kunnen we flexibel inspelen op de noden van de markt. De R&D afdeling is
het hart van het bedrijf waar de unieke eigen technologie wordt vertaald in een gamma toestellen die
afgestemd zijn op de noden van de markt. Momenteel werkt het team aan de ontwikkeling van een
nieuwe lijn toestellen. Voor ons bestaande gamma worden, waar nodig, wijzigingen en extra features
ontwikkeld.
Jouw taak bestaat erin om het team te ondersteunen en te leiden in deze ontwikkeling van nieuwe
producten en wijzigingen in het bestaande gamma vlot te laten verlopen. Je evalueert en valideert
gemaakte keuzes en verzorgt een duidelijke rapportering naar het management. Je zorgt ook samen
met jouw team voor het documenteren van de verschillende stappen in lijn met de bestaande procedures.
Profielvereisten:
- Je behaalde een Masterdiploma in Elektronica of gelijkwaardig en beschikt over minstens 5 jaar
ervaring in onderzoek en ontwikkeling
- Je hebt een sterke interesse in fijntechniek en softwaresturing
- Je bent een gedreven en leergierig persoon dat weet hoe hij een team kan aansturen en motiveren
- Je bezit een goede dosis aan verantwoordelijkheidszin en werkt gestructureerd
- Je bent vertrouwd met project management tools zoals JIRA, Confluence, …
- Je bezit een degelijke ervaring van C++, Linux en communicatieprotocollen zoals I2C, SPI en CAN
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal vlot
Aanbod:
We bieden je een uitdagende job in een ambitieus en innoverend bedrijf met ruimte voor het nemen
van verantwoordelijkheid en nieuwe initiatieven te lanceren. Je komt terecht in een hecht,
gepassioneerd team met de durf om te groeien.
Je ontvangt een competitief salaris gebaseerd op jouw ervaring en potentieel.
Geïnteresseerd?
Spreekt deze uitdaging u aan? Aarzel dan niet en stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met CV
met duidelijke vermelding van de functietitel ‘R&D manager naar: Medec International bv,
Wijngaardveld 14, 9300 Aalst Mail HR@medec-intl.com
Prospectie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

