
 
 

Profile Electronics Production Engineer 

Bedrijfsprofiel 
Lionix International is een wereldwijde leverancier van klantspecifieke, op fotonica, elektronica en 
software gebaseerde microsystemen, in schaalbare productievolumes. Deze systemen worden met name 
geleverd aan OEM’s en systeembouwers waarbij wij het ontwerp en de gehele assemblage voor onze 
rekening nemen. Door onze sterke IP positie lopen wij voorop in de technologische mogelijkheden. 

Ooit begonnen als leverancier van Foundry services is LioniX inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf wat 
vertikaal geïntegreerde oplossingen aanbiedt waarin ontwerp, cleanroom fabricage, optical assembly en 
elektronica samenkomen als één geheel. Momenteel werken er bijna 60 mensen, vaak hoogopgeleid en 
altijd creatief, van over de hele wereld. 

Bezoek onze website voor meer informatie www.LioniX-International.com  

Functieomschrijving 
Als Electronics Production Engineer ben je verantwoordelijk voor de assemblage van elektronica en 
mechatronica. Hierbij spelen onder andere de volgende zaken: 

• Assembleren en programmeren van elektronica en mechatronica aan de hand van documentatie 
• Aanpassen en repareren van systemen en onderdelen 
• Functioneel testen van de samenstellingen  
• Inkopen van noodzakelijke onderdelen en gereedschappen 
• Binnengekomen onderdelen inboeken en bijhouden in magazijn en database 
• Op orde houden van de machines, gereedschappen en de productielocatie 
• De kwaliteit van de producten, de documentatie en het proces waarborgen en verbeteren 
• Productverbeteringen voorstellen en in overleg met ontwerpers doorvoeren 
• Productieplanning actueel houden 

Wat verwachten wij: 
• MBO / HBO opleiding electronics / electrical engineering  
• Ervaring met en kennis van verschillende soldeer- en assemblagetechnieken 
• Ervaring met het inkopen en opslag van elektronica-onderdelen 
• Ervaring met het werken in een EPA 
• Nieuwsgierig, georganiseerd, nauwgezet en oog voor orde en details  
• Zelfstandig kunnen werken 
• Actieve communicatie met collega’s 

 
 
Gereedschappen: 

• ECAD: Eagle, Altium 
• Proces: MS Word, Excel 

http://www.lionix-international.com/


 
 
Talen 

• Nederlands 
• Engels 

 
Wat wij bieden: 
 

• Een competitief salaris 
• Goede arbeidsvoorwaarden 
• Door het bedrijf betaalde pensioenregeling 
• Door het bedrijf betaalde verzekeringen 
• Gezonde balans tussen werk en privé 
• Een internationale werkomgeving 

 
Werken bij LioniX International betekent dat je werkt in een dynamische en inspirerende omgeving. LioniX 
is een technologisch gedreven bedrijf waardoor onze teams altijd nieuwsgierig zijn en op zoek naar 
uitdagingen en mogelijkheden. Je team verwacht van je dat je een teamspeler bent, maar individueel heb 
je veel mogelijkheden voor eigen initiatief en jezelf te ontplooien. Dit wordt actief gestimuleerd aangezien 
het voor LioniX International van groot belang is dat wij investeren in een langdurige relatie met elkaar. 
Met LioniX als wereldleider in microsysteemtechnologie is je werkomgeving zowel Nederlands als 
Internationaal. Samen met collega’s van verschillende nationaliteiten en klanten van over de hele wereld 
werk je aan vaak grensverleggende projecten met een breed scala aan onderwerpen.  
Wanneer je lid wordt van de LioniX-familie, zul je ervaren dat we ook veel kansen creëren voor niet-werk 
gerelateerde zaken, zoals vrijdagmiddagborrels en dagjes uit met het bedrijf. Last maar zeker niet least 
heeft LioniX International goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitstekend pensioen en 
verzekeringen plan voor zowel jou als als je gezin. 
 
Contact 

• Edwin Klein (e.j.klein@lionix-int.com) of Rene Heideman (r.g.Heideman@lionix-int.com) 
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