
 
 

PRODUCTION TECHNICIAN  

(MEDICAL DEVICE) 

Salvia BioElectronics, High Tech Campus 41, Eindhoven , The Netherlands  

 ABOUT US 

We are Salvia: an innovative startup active in the emerging field of bioelectronics. We derived the name Salvia 

from the Latin word salvere, which means to stay healthy. In addition, the Salvia-herb has been used to treat 

headaches, pain, and mental disorders for centuries. Our mission is to deliver bioelectronic solutions that restore 

health for people suffering from chronic migraine. Salvia is ambitious: we want to provide drug-free solutions 

that are effective and inherently side-effect free and make our novel solutions widely accessible.  

 THE CHALLENGE 

We offer a challenging position for an accurate and disciplined Production Technician. You will join Salvia’s 

production team where your key responsibility will be to consistently manufacture an implantable medical 

device. All production activities are conducted in a class 7 cleanroom.  

You will work from written/verbal instructions to perform production tasks. You will check and inspect the 

product against quality metrics.  

You enjoy working at the heart of a small and multi-disciplinary team, creating life-changing medical device 

products. Most importantly, you bring an eye for detail, are well-organized, and have a disciplined nature. 

RESPONSIBILITIES 

• Working in cleanroom conditions (≤ Class 7). 

• Medical device assembly including cleaning, silicone molding, and interconnect technologies. 

• Set up and operate equipment; perform routine manufacturing processes according to work instructions. 

• Inspect product for quality and adherence to specifications. 

• Complete and ensure the accuracy of all processes and associated required documentation/records. 

YOUR PROFILE 

• Desirable 3 years’ experience in a comparable role. 

• Comfortable with documenting production parameters. 

• Accurate and disciplined, with an eye for detail, quality oriented. 

• Team player with excellent technical skills.  

• Secondary vocational education (MBO/MBO+) in an engineering or laboratory discipline. 

CONTACT 

mb.info@salvianeuro.com 

  

mailto:mb.info@salvianeuro.com


 
 

PRODUCTIETECHNICUS  

(MEDISCH APPARAAT) 

Salvia BioElectronics, High Tech Campus 41, Eindhoven  

 OVER ONS 

Wij zijn Salvia: een innovatieve startup actief in het opkomende gebied van de bio-elektronica. We hebben de 

naam Salvia afgeleid van het Latijnse woord salvere, wat gezond blijven betekent. Bovendien wordt de Salvia-

kruid al eeuwenlang gebruikt om hoofdpijn, pijn en mentale stoornissen te behandelen. Onze missie is het 

leveren van bio-elektronische oplossingen die de gezondheid herstellen voor mensen die lijden aan chronische 

migraine. Salvia is ambitieus: we willen geneesmiddelenvrije oplossingen bieden die effectief en inherent vrij van 

bijwerkingen zijn en onze nieuwe oplossingen breed toegankelijk maken.  

 DE UITDAGING 

Wij bieden een uitdagende functie voor een nauwkeurige en gedisciplineerde productietechnicus. Je maakt 

onderdeel uit van het Salvia productieteam waar je hoofdverantwoordelijkheid ligt bij het consistent produceren 

van een implanteerbaar medisch hulpmiddel. Alle productieactiviteiten vinden plaats in een klasse 7 cleanroom.  

Je werkt op basis van schriftelijke/verbale instructies om productietaken uit te voeren. Je controleert en 

inspecteert het product tegen kwaliteitsmaatstaven.  

Je werkt graag in het hart van een klein en multidisciplinair team dat levensveranderende medische 

hulpmiddelen creëert. Je hebt oog voor detail, bent goed georganiseerd en hebt een gedisciplineerd karakter. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Werken in cleanroom omstandigheden (≤ klasse 7). 

• Assemblage van medische hulpmiddelen, waaronder reiniging, silicone verwerking en interconnectie 

technologieën. 

• Instellen en bedienen van apparatuur; uitvoeren van routinematige productieprocessen volgens 

werkinstructies. 

• Inspecteren van producten op kwaliteit en naleving van specificaties. 

• Voltooien en waarborgen van de nauwkeurigheid van alle processen en bijbehorende vereiste 

documentatie. 

JOUW PROFIEL 

• Bij voorkeur 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol. 

• Comfortabel met het documenteren van productieparameters. 

• Nauwkeurig en gedisciplineerd, met oog voor detail, kwaliteitsgericht. 

• Teamspeler met uitstekende technische vaardigheden.  

• Middelbare beroepsopleiding (MBO/MBO+) in een technische of laboratorium richting. 

CONTACT 

mb.info@salvianeuro.com 


