WCC&M!
Wim Cranen, Controls & More!
1988 tot 2001 - Werkgever: Hegenscheidt-MFD te Erkelenz (Duitsland) en
Detroit - Michigan.
Functie:
Elektroconstructeur en hoofdconstructeur binnen de bedrijfstak Automotive.
Werkzaamheden:
Begeleiding van grote projecten voor diverse automobielproducenten. (Projectnamen: L850,
L5/L6, I4/I5, W8/W12, Zetec-1 en Zetec-2, Puma, Lynx, Duratec)
Binnen de projecten verantwoordelijk voor de volgende zaken:
- in het offertestadium; medeverantwoordelijk voor de opzet van de voorcalculatie van de
elektrotechnische kant van machines
- in het onderhandelingsstadium; voor technische onderhandeling met de klant m.b.t. specificaties en
standaards
- in het productiestadium; voor het begeleiden van een team van elektrotechnici, voor het opvolgen
van vorderingen binnen de productie, voor het ontwerpen en in bedrijf stellen van hardware en
software, voor het samenstellen en schrijven van de handleidingen en voor het gereed maken van de
machines voor de inspectie (FAT en SAT) door de klant
- in het afnamestadium (FAT en ook SAT); voor de begeleiding van de afname door de klant
Hoofdengineer binnen een product team
Per machine type was sinds een aantal jaren een product team samengesteld van specialisten op
diverse gebieden. Daarbij maakte ik als besturingsspecialist voor hard- en software deel uit van 2
product teams. Deze productteams hadden de taak de machine steeds verder te ontwikkelen, voor
dure onderdelen kostengunstigere oplossingen te zoeken, standaardisatie door te voeren en te letten
op

productie

methoden.

Men kan dit zien als een voorloper van systemen als systemen als bijvoorbeeld 6-Sigma en Kaizen.
Ontwikkeling en invoer van ISO9000 certificering
Voor de invoering van het kwaliteit bewakingssysteem ISO9000 en afgeleiden was het noodzakelijk
werkgroepen in het leven te roepen om vast gedefinieerde werkstandaards per afdeling te beschrijven.
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