Met Skylla Europe BV richten we ons op producten voor de gezondheidszorg. Voor onze
(internationale) klanten maken we o.a. braces, rolstoelen kussens, zit-en ligortheses, maar ook
diverse evacuatieproducten. Hier in Geleen gebeurt het allemaal. Vanuit ons hoofdkantoor in Geleen
sturen we onze productielocaties in Tunesië en Macedonië aan en zorgen we dat onze klanten
worden voorzien van hun bestellingen. Een groot deel van deze producten leveren we direct aan de
klant. Een ander deel van deze producten wordt eerst nog in Geleen samengesteld (custom made).
Al onze afdelingen (Product Development, Sales, Supply Chain & Logistiek, Finance) werken samen
om onze klanten te ontzorgen.
Vanwege de uitbreiding van ons productontwikkeling team zijn wij op zoek naar een:

Product Development (FTE)
Geleen, NL
De functie:
Als Product Developer heb je een spilfunctie binnen de productontwikkeling tussen Skylla en haar
klanten. Voor nieuw te ontwikkelen producten werk je de patronen uit en maakt prototypes voor
de klant. Hiervoor is kennis van textiel en een brede beheersing van verschillende
confectiemachines vereist. Daarnaast zorg je voor een goede overdracht naar onze
productielocaties middels productie-instructies (Technisch Constructie Dossier) tbv industriële
productie.
Jouw uitdagingen:






Het technisch kunnen interpreteren van het verzoek van de klant
Het maken van (digitale) stik patronen (CAD/CAM)
Het graderen van modellen naar verschillende afmetingen en maatvoeringen.
Het vervaardigen van een prototype/sample met behulp van verschillende soorten
stikmachines
In samenwerking met de productielocaties een product klaar maken voor industriële
productie.

Functie-eisen:
We zijn naar je op zoek als jezelf ziet als een creatieve, zelfstandige collega met een achtergrond
in confectie. Daarnaast hechten we waarden aan gestructureerd kunnen werken, teamplayer en
affiniteit met medische hulpmiddelen.







HBO Opleiding richting Fashion and Textile technologies, AMFI of gelijkwaardig
Kennis van stik patronen (CAD/CAM) bij voorkeur Grafis
Kennis van textiel materialen
Kennis van stik methodes
Kennis van Microsoft Excel en Microsoft Word
Talen kennis: Engels, zowel verbaal als schriftelijk op goed niveau, kennis van de Franse
taal is een pre.

Interesse?
Als je geïnteresseerd bent in deze positie en in het werken bij een internationaal groeibedrijf, mail
dan snel jouw CV en motivatie.
Bij vragen met betrekking tot de positie kun je terecht bij: Nancy Hoekstra, Office Manager, +31
(0) 46-7630032 of via e-mail naar hr@skylla-europe.com .
Kijk voor meer informatie omtrent Skylla op onze website www.skylla-production.com /
www.skylla-europe.com

