
*See English text below*

Wij zijn CrossGuard, een dynamische start-up uit Delft. Wij maken innovatieve producten die de

beste bescherming combineert met ongelimiteerde bewegingsvrijheid. Of het gaat om een

zwaardvechter die tegen sterke, zware wapens beschermd moet worden, of de hoge snelheid van een

hockeybal voor een hockeyspeler; wij pionieren de beschermende technologieën waarmee zij veilig en

moeiteloos hun doelen kunnen behalen.

Op het moment zijn we bezig om ons eerste product te produceren en uit te leveren; de

ProGauntlet. Door het slimme ontwerp van dit kunststoffen exoskelet kan een zwaardvechter

moeiteloos bewegen, terwijl deze wel altijd beschermd wordt tegen slagen en steken. Om deze

geavanceerde handschoen te produceren hebben wij ons eigen productie systeem op moeten zetten,

waarmee de vele complexe kunststof onderdelen tegen een lage kostprijs gemaakt kunnen worden.

Daarnaast zijn we de kennis, die we opgedaan hebben met de ontwikkeling van de ProGauntlet, nu

aan het toepassen in een lijn aan producten voor de hockey markt. De eerste prototypes hiervan zijn

gebruikt tijdens de 2020 Olympische Spelen van Tokyo!

Om de productie van de ProGauntlet verder te optimaliseren en op te schalen zijn wij nu op zoek

naar een:

Full-time Meewerkend Voorman Assemblage (1 FTE)
voor ons Assemblage team.

Het Assemblage team bij CrossGuard is verantwoordelijk voor het 40-delige assemblage process

van de ProGauntlet. Om dit te realiseren dient de meewerkend voorman Assemblage een continue

oog te houden op de verschillende voorraden van geproduceerde en ingekochte (sub-)assemblages,

onderdelen en benodigdheden. Aan de hand van de voorraden wordt het assemblage team

aangestuurd.

Daarnaast heeft de meewerkend voorman goed contact met ons Productie team, voor zowel het

voorraadbeheer, als ook het doorvoeren van productie- en assemblage optimalisaties.

Ben jij deze kandidaat?

Functie overzicht

Als Assemblage voorman speel jij de sleutelrol in de ProGauntlet bij onze gretige klanten te

krijgen. Je bent in staat goed samen te werken, zowel bij de feedback richting ons Productie team, als

ook de aansturing van ons Assemblage team.

Daarnaast ben je ook in staat overzicht te houden over vele verschillende voorraadstromen, en waar

nodig in te grijpen om voorraadtekorten en kwaliteits problemen voor te blijven.

Een affiniteit voor procesoptimalisatie en het documenteren van workflows is daarbij een pre.
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Hoofd verantwoordelijkheden:

● Voorraadbeheer van geproduceerde-, en ingekochte onderdelen, en van (sub-)assemblages

& benodigdheden.

● Bijhouden van assemblage workflows & processen en het identificeren van bottlenecks in

deze systemen.

● Instrueren en aansturen van het Assemblage team, werkend naar een overdraagbaar

process.

● Het communiceren van Design for Assembly (DfA) eisen naar het R&D team.

● Het communiceren van kwaliteitseisen en voorraden met ons Productie team.

● Waarborgen van de kwaliteit van het product en onze (sub-)assemblages.

Vaardigheden en kwalificaties

● Bachelor in Business Administratie, Supply Chain Management of vergelijkbaar.

● Ervaring in het aansturen van teams met een diverse achtergrond.

● Affiniteit in werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

● Affiniteit voor procesoptimalisatie

● Gemotiveerd en in staat om zelfstandig te werken.

● Sterke communicatie vaardigheden en analytisch denken.

Wat wij bieden

● Een full-time positie in een jong, enthousiast team

● Korte communicatielijnen en een informele sfeer

● Mogelijkheid voor professionele groei en het werken aan innovatieve technologieën

Stuur je sollicitatie, inclusief CV en motivatie naar youval@crossguard.eu

Voor vragen kan je contact opnemen met Youval +31 6 48689306

Alleen persoonlijke reacties door kandidaten worden bekeken.
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We are CrossGuard, a dynamic Delft start-up, focused on providing protection without

compromise through innovative body armour and impact protection products. Whether it is a martial

artist fighting with heavy impact weapons or a hockey star on the field, we are pioneering the

protection technology to help them carry out their goals effortlessly and safely.

Currently we are in the process of manufacturing and delivering our first product, the

ProGauntlet, a highly protective hand exoskeleton. In order to manufacture such an advanced

product we had to develop a novel plastics production technology that yields dozens of complex

plastic parts at a competitive price point.

Concurrently, we are developing a new line of protective gear for field hockey. The first prototypes

have been used at the Tokyo Olympics!

To help in scaling up and optimising the innovative ProGauntlet we are currently recruiting a:

Full-time Assembly Supervisor (1 FTE)

The Assembly team at CrossGuard is responsible for the 40-part assembly process of the

ProGauntlet. The Working Assembly Supervisor will be responsible for assembly output and quality,

keeping track of all parts and sub-assemblies, inventory management of manufactured and sourced

parts, process optimization as well as managing the assembly crew.

Could this be you?

Job Overview

As an Assembly Supervisor, you play the key role in getting the ProGauntlet to our eager

customers. You are able to work closely with our Production crew, to keep track of manufactured

parts, give feedback when quality issues arise and monitor overall inventory levels. You are also

capable of leading a diverse Assembly team, and are capable of identifying workflow bottlenecks and

optimizing output.

Primary Responsibilities

● Inventory management of manufactured, sourced parts, sub-assemblies and resources.

● Track assembly workflows & processes and identify bottlenecks.

● Instruct and direct our Assembly crew, working towards a streamlined process which can be

outsourced.

● Communicate Design for Assembly (DfA) requirements to our R&D Engineers.

● Work closely with our Production team to ensure quality and a steady output of parts.
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● Monitor quality of each component up to the final product.

Skills and Qualifications

● Bachelor’s degree in Business Administration, Supply Chain Management or related field.

● Experience heading a diverse team with many different professional backgrounds.

● Affinity for working with people with disabilities.

● Affinity for process optimization.

● Motivated and driven, and capable of working autonomously.

● Strong communication and analytical problem-solving skills with an attention to detail.

What we offer

● A full-time position in a young team, starting with a temporary contract

● Enthusiastic colleagues, short communication lines and an informal setting

● Opportunity for professional growth & working with innovative technologies

Send your application, including CV and motivation letter to: youval@crossguard.eu.

For inquiries, you may contact: Youval, +31 6 48689306

Note: Only personal replies by candidates will be considered.
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