
VACATURE
R&D PROJECT TECHNICIAN 
– SPUTTER TARGETS 

Soleras Advanced Coatings levert complete oplossingen voor het aanbrengen van hoogkwalitatieve 
deklagen voor o.a. de glas-, fotovoltaïsche, display- en metaalsector. Op de site in Deinze worden 
specifiek installaties en verbruiksgoederen gemaakt voor PVD (Physical Vapor Deposition) - 
toepassingen.

 HOE JE HET VERSCHIL KUNT MAKEN

 PROFIEL

E3-laan 75 . 9800 Deinze . Belgium

INTE RESSE?

CONTACTE E R

VEERLE.TACK@SOLER AS.COM

OF BEL 09 381 61 61

•  Je bent de owner van alle R&D equipment voor het thermisch spuiten van targets.
•  Je staat in voor het debuggen en operationeel verbeteren van de spuitprocessen.
•  Je analyseert en evalueert de projecten samen met het R&D team. Je zorgt voor een optimale testomgeving 
   om deze projecten uit te voeren. 
•  Je staat in voor de industrialisatie van de R&D processen naar productie omgeving.
•  Je draagt bij aan de technische ondersteuning en optimalisatie van productie.
•  Tevens bouw je de nieuwe spuitcapaciteiten en technische mogelijkheden verder uit.
•  Je leert de finesses en complexiteit van de sputter wereld kennen.

•  Je beschikt minimum over een bachelor diploma in de richting van industriële wetenschappen, elektromechanica,  
   chemie, fysica, enz. Ervaring is een voordeel maar geen must, pas afgestudeerden zijn welkom.
•  Je hebt een hands-on persoonlijkheid met zin voor initiatief. 
•  Je hebt een sterk analytische geest, maar behoudt wel het overzicht. 
•  Je hebt een sterk aanpassingsvermogen om op korte termijn de spuit equipments te leren kennen.
•  Je weet prioriteiten te stellen. Je kan autonoom en proactief werken, zonder daarbij de teamspirit te verliezen.
•  Je streeft ernaar de kwaliteit van het afgeleverde werk continu te verbeteren.
•  Je beschikt over een goede kennis Nederlands en Engels (schriftelijk en mondeling).
•  Kennis van thermisch spuiten is mooi meegenomen, maar geen vereiste.

•  We zijn een hightech, dynamische onderneming waar mensen centraal staan. Stuk voor stuk delen we 
    een hart voor technologie, een passie voor machinebouw, maar bovenal de overtuiging dat elk van ons het 
    verschil maakt.
•  Dankzij een goed gevuld orderboek en technologie gedreven producten in een markt die niet stil staat, 
    behoren we tot de top en zijn we de referentie als het gaat over ultra dunne optische coatings.
•  Dagelijks kom je in contact met de eindproducten, gemaakt met onze systemen. Zo vind je deze terug in & op 
    jouw smartphone, op het glas van de ramen in je huis & auto en misschien wel in de zonnecellen op je dak, enz…

 WA AROM SOLERAS ADVANCED COATINGS

 WIJ BIEDEN

•  Een contract van onbepaalde duur.
•  Een dynamische en technisch hoogstaande werkomgeving.
•  Competitieve verloning en extralegale voordelen.

•  Mogelijkheid tot bedrijfswagen/fiets via 
    een cafetariaplan.
•  Filevrije bereikbaarheid :-)


