
Over de organisatie 
 
ESTEPE B.V. is een toonaangevende en vooruitstrevende partner van de Europese truckfabrikanten/-importeurs, grotere 
opbouwers en systeem toeleveranciers. We richten ons op de ontwikkeling en productie van chassis aanpassingen, cabine 
modificaties en extra assen (www.estepe.nl).

Het ESTEPE Team bestaat uit ca. 100 medewerkers die op jaarbasis zo’n 2000 voertuigen aanpassen.

Wij zijn continu op zoek naar ambitieuze mensen die zich willen inzetten om ESTEPE nog verder te ontwikkelen naar dé nummer 
1 professionele partner van truckfabrikanten. 

 
De functie:

Haal jij voldoening uit het begeleiden en maximaal optimaliseren van productieprocessen? Weet jij innovatieve werkwijzen 
en hulpmiddelen te bedenken en te implementeren? Dan ben jij wellicht de multidisciplinaire spin in het web die ons komt 
versterken!
 
Je bent onderdeel van het Proces Engineering Team, hebt contact met alle afdelingen en lagen binnen onze organisatie en je 
werkzaamheden bestrijken vier belangrijke aandachtsgebieden:

• Voorbereiden, vastleggen en beheren van productinformatie, zijnde stuklijsten, bewerkingsplannen, instructies voor de 
standaard werkmethoden en werkvolgorde voor een bepaalde productgroep incl. de checklists t.b.v. tussentijdse- en 
eindcontrole in het productieproces als basis voor Supply Chain en Productie.

• Begeleiden van het productieproces, evalueren van het eindproduct en eerstelijns technische ondersteuning van Productie 
bij onduidelijkheden in uitvoering van een product.

• Samen met gespecialiseerde monteurs binnen Productie doorvoeren van verbeteringen van zowel product als 
productieproces om zodoende de doorlooptijd en kostprijs van de ESTEPE-producten te verlagen. 

• Actieve rol bij productontwikkeling. Als lid van het ontwikkelteam heb jij de focus op het realiseren van het prototype en 
denkt hierbij reeds na over de toekomstige productiemethode van het nieuw ontwikkelde ESTEPE-product.

 

De criteria: 

• Je hebt een HBO Automotive of Technische Bedrijfskunde diploma op zak. Een technische MBO vooropleiding is een pre.
• Je hebt bij voorkeur enkele jaren relevante ervaring in een technische (automotive) productieomgeving. 
• Je bent analytisch en hebt ervaring met LEAN Manufacturing. 
• Je hebt een stevige persoonlijkheid, waarbij je bezit over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.
• Je bent oplossingsgericht, je weet meerdere ballen in de lucht te houden en je beschikt over een hands-on mentaliteit. 
• Communiceren in Nederlands en Engels en bij voorkeur ook Duits is voor jou geen probleem. 
• Je hebt ervaring met ERP-software (ISAH) en MS Office.
• Je woont in een straal van max. drie kwartier reizen van Heesch.
 

ESTEPE biedt: 
 
ESTEPE biedt je zeer veelzijdig en afwisselend werk in een cultuur waar inbreng van ideeën t.a.v. product-/procesontwikkeling 
wordt gewaardeerd en waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling door zowel interne als externe opleidingen. Je mag van 
ons bij de functie passende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten.

Reageren: 
 
Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV met motivatie naar pz@estepe.nl. 

Meer weten? Neem dan contact op met de heer Dort-Jan van Boxtel via 0412 - 45 45 00 
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