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Meettechnicus  
 aankomend adviseur voor keramische industrie 

 

Functie 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren 
van procesmetingen bij bouwkeramische productiebedrijven in Nederland en België. Je 
wordt opgeleid tot professioneel meettechnicus met het perspectief je door te ontwikkelen 
tot bedrijfsadviseur.  
 

Opdrachtgever 
TCKI, gevestigd in Velp (Gld) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, adviesbureau en al 
meer dan 60 jaar hét kenniscentrum voor de keramische industrie. Haar klantenkring 
bestaat uit producenten van bakstenen, keramische dakpannen en wand- en vloertegels. 
Deze functie valt binnen de expertise van de afdeling Techniek, die bestaat uit meettechnici 
en adviseurs; een hecht team van professionals met jarenlange ervaring op hun vakgebied 
én diepgaande kennis van productietechnieken en -processen.  
 

Kerntaken 
▪ Uitvoeren van metingen zoals rookgas-emissiemeting en energiemetingen in het 

droog- en bakproces en geluid- en Arbometingen. 
▪ Opstellen van meetplannen en afstemming met de klant over de uitvoer daarvan. 
▪ Uitvoeren van metingen op locatie waarbij je gebruik maakt van gespecialiseerd 

meetapparatuur en waar nodig een ruim uitgeruste TCKI meetbus inzet. 
▪ Controleren en rapporteren van meetgegevens. 
▪ Controleren, onderhoud en herstel van meetapparatuur. 

 

Profiel 
▪ Je combineert wetenschappelijke interesse met pragmatisch ondernemerschap. Je 

spreekt je engineeringskwaliteiten aan voor de inhoudelijke kant van de metingen 
maar bedenk dat de uitvoering in de praktijk zal zijn. Je bent dan ook niet vies van 
een échte productieomgeving waarbij je letterlijk met je voeten in de klei zult staan. 

▪ Hbo-opleiding, werktuigbouwkunde of procestechnologie. Recent afgestudeerd of 
met enkele jaren ervaring. Interesse in materiaalkunde en thermodynamica. 

▪ Je hebt kennis van of affiniteit met keramische processen of bent bereid je verder te 
scholen en te bekwamen in dit vakgebied. 

▪ Communicatief vaardig in woord en geschrift (Nl en E). 
▪ Je bent in staat om relaties op te bouwen met klanten en toeleveranciers. 
▪ Goed ontwikkeld analytisch vermogen. 

 

Solliciteren of meer informatie?  
De werving en selectie voor deze functie wordt exclusief verzorgd door PALLAS.  
Solliciaties en vragen kunnen rechtstreeks naar Ivo Merkx, telefoonnummer 06 57573859 en 
email ivo.merkx@pallaspeople.com 
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