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NOORTJE 

 

Op zoek naar nog een Noortje 

Noortje is onmisbaar voor ons. Ze maakt namelijk een belangrijk product voor HEINMADE. En 

omdat er in de toekomst meer producten gemaakt moeten gaan worden, zijn we op zoek 

naar een nog een Noortje. En dan liefst ook zo’n leuke collega als dat Noortje is voor ons. 

 

Wie is Noortje? 

Noortje is nauwkeurig, heeft een vaste hand en een goede fijne motoriek. En dat moet ook 

wel, want de laatste controle moet perfect zijn. Haar werk is afwisselend; ze lijmt, ze soldeert, 

ze schroeft, ze kijkt en meet, ze registreert en noteert …… tot het product klaar is. Eigenlijk is 

onze Noortje een ALLESKUNNER. Een gedeelte van haar tijd besteedt ze in onze cleanroom. 

Ze heeft een overzichtelijke, uitdagende en zelfstandige job. 

Noortje: “Het is afwisselend werk. Je maakt een totaal product van begin tot eind. Je krijgt 

ruimte voor eigen flexibiliteit, ook qua dagen en tijden. Het product zelf is niet makkelijk om 

te maken, maar met doorzettingsvermogen en gezond boerenverstand kom je er wel”.  

 

Wat kan je verwachten? 

We verwachten van onze 2e Noortje dat die 3 of 4 dagen per week komt werken. Zo ongeveer 

20 tot 28 uur per week, net wat bij jou past. En in ruil daarvoor ontvang je een mooi 

marktconform salaris en 26 geweldige collega’s die gaan zorgen voor een fijne inwerkperiode.  

 

Ken je, of ben je, een 2e Noortje?  

Vind je het leuk om praktisch bezig te zijn met je handen bij een groeiend, jong dynamisch 

hoog technologisch bedrijf? Stuur je motivatiebrief met CV naar info@heinmade.com. Voor 

meer informatie kun je bellen met Hein Schellens op telefoonnummer 040-8512180.  
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HEINMADE 

HEINMADE ontwikkelt en produceert hoog technologische systemen op basis van piezo 

technologie. Haar OEM klanten in de medische en semiconductor industrie waarderen 

HEINMADE's duidelijke communicatie, doelgerichtheid en flexibiliteit van onze organisatie.  

Ontwikkelprojecten zijn doorgaans complex van aard waarbij diepgaande kennis van 

meerdere disciplines vereist is. HEINMADE lost complexiteit op met kennis van de toepassing 

en het nastreven van eenvoud in de oplossing. Hierdoor ontstaan elegante systemen met een 

minimum aan onderdelen en (maak-) kosten. 

Eenvoud van de oplossing streven we ook na in het assemblage proces. Na een gedegen 

inwerk periode, zijn onze medewerkers instaat door de bomen het bos te zien. Hierdoor zijn 

deze gewaarde collega’s instaat de elegante systemen zelfstandig te realiseren en gereed te 

melden voor verzending naar onze klanten.  

 

De organisatie. 

HEINMADE heeft een zelfsturende organisatie opgebouwd uit zelfsturende teams. 

Zelfsturend teams zijn samengesteld uit zelfsturende individuen die verantwoordelijkheid 

krijgen en nemen. Afspraken worden nagekomen. Dit vraagt voor nieuwe medewerkers de 

nodige gewenning. Onze organisatie heeft géén managers. Hulpvragen worden binnen het 

team of samen met andere teams aangepakt. Onze overleg structuur is zo opgezet dat elke 

team weet wat er bij andere teams speelt. Dit vinden we belangrijk.  

 

Het individu. 

Ons gezamenlijk doel is dat elk individu einde werkdag met een tevreden gevoel naar huis 

gaat. Dat je zinvol actief bent geweest. Je nuttig hebt gemaakt. Zelfsturende individuen geven 

tijdig aan wanneer zij behoefte hebben aan persoonlijke groei. HEINMADE stimuleert en 

faciliteert talentmanagement en persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s. Hierbij wordt eerst 

naar het individu gekeken en vervolgens naar de organisatie.  

 

Verhuizing naar Kempisch Bedrijvenpark. 

Om de groei te bestendigen wordt er een nieuw bedrijfspand gebouwd op het Kempisch 

Bedrijvenpark. Medio 2023 verhuizen wij van Veldhoven naar Hapert. Naast het bieden van 

een stimulerende werkplek voor onze medewerkers, voldoet het gebouw aan de laatste eisen 

op het gebied van Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. 


