
 

Functieomschrijving Procestechnieker NEAFORMA 

Als procestechnieker sta je hoofdzakelijk in voor het opzetten, onderhouden en optimaliseren van 
de verschillende productiestappen. Je staat open voor een uitdaging binnen een groeionderneming 
waar innovatie, samenwerking & toewijding centraal staan. Neaforma heeft als visie alle producten 
in de conventionele materialen zoals staal, hout,… te vervangen door kunststof producten en op die 
manier onze klanten vooruit te helpen en bij te dragen aan een groenere wereld. 

Takkenpakket: 

1. Proces & kwaliteit (50%) 
- Als procestechnieker ondersteun je het productieteam bij het zoeken naar 

kwaliteitsverbetering en rendementsverhoging van de verschillende 
productiestappen (spuitgietproces, afwerking, inpak,…) 

- Je begeeft je hoofdzakelijk op de werkvloer om de operatoren te ondersteunen bij 
de vlotheid van de processen (oplossen van storingen en kleine depannages aan de 
injectiemachines & robots) 

- Je analyseert de huidige productieprocessen en brengt de bottlenecks in kaart 
- Je zoekt mee naar technische optimalisaties om de kwaliteit van onze producten nog 

beter te beheersen 
- Je volgt hiervoor nauwgezet de kwaliteitscontroles van de producten op 
- Je staat in voor het uitvoeren, opvolgen en begeleiden van testen, in nauwe 

samenwerking met de R&D & engineering afdeling 
2. Opleiding (25%) 

- Je deelt graag je kennis en staat in voor de on-the-job training van de operatoren 
- Je maakt en onderhoudt de werkinstructies  

3. Robot & automatisatie  (25%) 
- Je staat in voor het afregelen en programmeren van robots 
- Je ontwerpt en maakt de robotarmen 
- Je denkt actief mee naar automatisatie mogelijkheden 

Job-gerelateerde kerncompetenties: 

• Communicatievaardigheden 
o Je maakt de brug tussen technische dienst, productie en engineering 
o Contact met externe leveranciers 
o Je bent mede verantwoordelijk voor een goede werksfeer en interne communicatie 

• Organiseren: 
o Je beheert grotendeels je eigen takenpakket rekening houdende met de 

productieplanning 
• Nauwgezet 

o Je werkt vlot en veilig met heftruck/reachtruck & rolbrug 
o Je bent computervaardig 

• Vakbekwaamheid: 
o Verdiepen in matrijskennis; Spuitgietproces, grondstofkennis & robotprogrammatie 
o Uitgebreide kennis Mechanica & elektriciteit 
o Basis kennis hydraulica & pneumatiek 

 



 

 

 

Jouw profiel: 

1. Kennen 
- Je bent minimaal in het bezit van een bachelor diploma elektromechanica of je bent 

gelijkwaardig door ervaring als procestechnieker in een productieomgeving  
- Ervaring in de kunststofindustrie is een pluspunt  
- Kennis van Lean (5S, SMED,…) & problem solving technieken is een pluspunt 

2. Kunnen 
- Je kan zelfstandig werken 
- Je werkt nauwkeurig en op een veilige manier 
- Je hebt innovatieve ideeën en kan die ook uitwerken 

3. Willen 
- Je bent flexibel naar uren en inhoud toe, je neemt mogelijks deel aan een 

interventie/permanentie regeling 
- Je bent een ’team-player’ 
- Je wil continu bijleren  
- Je wil hands-on werken 


