VACATURE
Product Engineer

Fulltime, vestiging Borculo

Slootsmid is een modern bedrijf, gespecialiseerd in landbouwmechanisatie, mesttechniek en
tuin- en parkmachines. Binnen onze afdeling mesttechniek worden verwerkingsmachines voor
dierlijke mest ontwikkeld en geproduceerd, waarbij de afzet steeds internationaler wordt. We
zijn continu op zoek naar nieuwe technieken en verwerkingsmethoden die we in onze machines
kunnen toepassen. Om onze marktpositie te versterken en verder uit te bouwen, zijn we voor
onze vestiging in Borculo op zoek naar een product engineer.

Functieomschrijving
Als product engineer ben je verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van onze mestverwerkingsmachines op zowel mechanisch als technologisch gebied. Je voert de regie vanaf het digitaal ontwerp naar een
prototype en uiteindelijk naar gestandaardiseerde productiecomponenten. Je maakt 3D-tekeningen en voert
constructieberekeningen uit. Het betreft een uitdagende en afwisselende functie, waarbij je de laatste (markt)
ontwikkelingen goed in de gaten houdt. Je onderhoudt contacten met strategische leveranciers en kennisinstellingen. Mede door je afﬁniteit met de agrarische sector ben je een volwaardig gesprekspartner voor onze
collega’s, dealers en klanten.

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•

Het bedenken en uitwerken van technische en innovatieve concepten tot een verkoopbaar product
Het (door-)ontwikkelen van nieuwe en bestaande Slootsmid machines
Meedenken in maatwerkoplossingen van eerste concept tot ﬁnaal product
Standaardiseren van productiecomponenten

Wij vragen
•
•
•
•

Een afgeronde HBO- of universitaire opleiding in de richting werktuigbouwkunde of technische
bedrijfskunde
Afﬁniteit met de agrarische sector is een absolute must
Zelfstandige, proactieve werkhouding
Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Duitse en Engelse taal

Wij bieden
Een uitdagende functie met veel afwisseling, ruimte voor eigen
initiatief en een grote mate van zelfstandigheid. Je komt
te werken in een hecht team van gedreven medewerkers in
een informele werksfeer. Je krijgt een marktconform salaris, laptop en mobiele telefoon. Daarnaast bieden we je de
mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van
cursussen en opleidingen.

Interesse?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Berjan Ebbekink
stuur je schriftelijke sollicitatie (motivatie en cv) naar

+31 (0)545 745098
werken@slootsmid.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Aan proﬁelen en cv’s die toch ongevraagd worden toegezonden, kunnen geen rechten of verplichtingen
worden ontleend en beschouwen wij daarom als directe sollicitaties.

www.slootsmid.com

