Medec International is ontwikkelaar en fabrikant van anesthesie- en beademingstoestellen voor de
internationale markt. We richten ons als één van de enige bedrijven ter wereld exclusief op
beademingsoplossingen.
We onderscheiden ons met de ontwikkeling van unieke features voor ons productgamma dankzij een
sterke R&D afdeling en een sterke aandacht voor patiëntveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en
hoogstaande kwaliteit van de toestellen.
Voor onze continue groei willen we graag ons team te versterken met een (m/v):

R&D ingenieur medische toestellen
Jobinhoud:
 Je helpt het R&D team met de inhouse ontwikkeling van nieuwe anesthesie- en
beademingstoestellen: je volgt het volledig traject van conceptbepaling tot de validatie en certificatie
van het toestel. Je ontwikkelt mee de mechatronische sturing, staat in voor het elektronisch ontwerp
en voert de nodige component- en systeemtesten uit
 Om op een constructieve manier tot de juiste oplossingen te komen, overleg en werk je nauw
samen met de andere collega’s
 Je ontwerpt zelf en test kleine elektronicasturingen (FPGA, DSP)
 Voor de bestaande toestellen werk je mee aan het wijzigen en ontwikkelen van features
 Je documenteert nieuwe ontwikkelingen in het kader van certificatie
 Je analyseert gerapporteerde problemen en formuleert verbeteringsvoorstellen
 Je rapporteert aan de R&D manager
Jouw profiel:
 Je behaalde een ingenieursdiploma elektrotechniek of gelijkwaardig
 Je hebt reeds enkele jaren ervaring in R&D projecten
 Je bent in staat om taken zelfstandig, accuraat en efficiënt uit te voeren
 Je bent gebeten door R&D en omschrijft jezelf als een initiatiefnemer, probleemoplosser en een
echte teamspeler
 Kennis van programmeertalen is een plus
Ons aanbod:
Je komt terecht in een groeiend, ambitieus en innovatief bedrijf waar je mee werkt aan hoogstaande,
kwalitatieve producten. Je werkt in een jong en enthousiast team waarbij je voldoende
verantwoordelijkheid en ownership krijgt. Je ontvangt een competitieve verloning op basis van je ervaring
en potentieel.
Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Aarzel dan niet en stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met CV met vermelding ‘R&D ingenieur’
naar: Medec International BV, Wijngaardveld 14, 9300 Aalst
T.a.v Inge Tackaert Tel. 053/70.35.44. Mail hr@medec-intl.com.

