Do you got what it takes to help our team perform at the
highest level of developing Next Generation Products?
Contact Tricas!
Be our leading developer within a constantly changing
business environment. Be our new Tricas Mechatronic
specialist!
Tricas Industrial Design & Engineering
Wij zijn Tricas. Een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in productontwikkeling. Ons team
heeft één gezamenlijke missie: samen met klanten nieuwe, innovatieve producten ontwikkelen.
Next Generation Products noemen we dat.
De meeste producten die Tricas ontwikkelt bestaan uit een combinatie van mechanica en
elektronica. Door de aanhoudende groei van projecten, zijn we op zoek naar een leergierige
Mechatronica Ontwikkelaar die samen met ons mee wil groeien.
Mechatronica Ontwikkelaar
Als Mechatronica Ontwikkelaar wordt je betrokken bij de ontwikkeling van producten waarin o.a.
aandrijvings- en besturingstechniek naar voren komen. Je ben in staat om een concept om te
zetten naar een productiegereed ontwerp. Daarnaast is het belangrijk dat je de taal van zowel
mechanica als elektronica goed begrijpt. Bij de projecten werken we met korte lijnen en heb je
direct contact met de opdrachtgevers. Je adviseert en support onze opdrachtgevers in de
mechatronische ontwikkelingsactiviteiten. Dat kan op de werkvloer bij Tricas, maar ook bij de
klant. Naast aandrijvings- en besturingstechniek heb je kennis van en/of ervaring met
fijnmechanica, diverse productietechnieken, brede materialenkennis en prototypebouw. Naast
technische skills, kennis en je klantgerichtheid zijn goede communicatie vaardigheden
belangrijk binnen Tricas.
We delen kennis. En goede koffie
Het Tricas team bestaat uit een groep getalenteerde mensen met ieder zijn of haar eigen
specialiteit. We willen samen leren, groeien en onszelf iedere dag verbeteren om onze missie
na te streven. Samen met de talenten van onze nieuwe Tricas Mechatronica Ontwikkelaar
hopen we snel nog betere ontwikkelingen plaats te laten vinden. Wat wordt jouw impact?
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Stappen maak je samen
Tricas maakt deel uit van ITMGroup. ITMGroup is een groot kennis netwerk van verschillende
units die allemaal gezamenlijk streven naar één doel: ‘Being a leading innovator for technology
intelligence’.
Contact
Ben of ken jij onze nieuwe Tricas Mechatronica Ontwikkelaar? Neem dan contact op met
Dennis Freië via d.freie@tricas.nl of via 038-337 4871 – www.tricas.nl
Employment type
Full-time
Experience
Mid-Senior level
Job function
Research, Development, Engineering
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