Uw partner in hang- en sluitwerk voor deuren, ramen en
kozijnen in de woning- en utiliteitsbouw.

Vacature

PRODUCTONTWIKKELAAR
Themans is de betrouwbare handelspartner voor de project- en timmerindustrie door het toepassen van hoogwaardige innovatieve
totaaloplossingen op het gebied van hang- en sluitwerk. Wij staan garant voor onze kennis en expertise van de markt en dragen dat
ook uit! Vanuit Deventer bedienen wij de Nederlandse en Belgische markt met onze merken S2, Ansa, Cisa en Roto.
Wij doen dit vanuit een platte no-nonsens organisatie waarbij klantpartnerschap en innovatie de twee belangrijkste kernwaarden van
de organisatie zijn.
Wie zoeken wij?
Vraag jij je bij sommige producten af waarom ze op een bepaalde manier werken en geproduceerd worden, terwijl jij hier hele andere
mogelijkheden voor ziet? Dan kun je bij ons jouw creativiteit en ideeën helemaal de vrije loop laten gaan.
Als productontwikkelaar maak je onderdeel uit van het Research & Development team dat op projectmatige wijze innovatieve
producten ontwikkelt op het gebied van hang- en sluitwerk. Na een gedegen inwerkperiode waarin je kennismaakt met het bedrijf, de
markt en de producten, word je verantwoordelijk voor de mechanische kant van het ontwerp. Je werkt mee aan het gehele traject:
van vertaling van nieuwe ideeën of klantwens, het ontwerpen en testen van concepten, tot kwaliteitsbewaking van het opgeleverde
product. In deze functie heb je veel internationale contacten en rapporteer je rechtstreeks aan de directie.
Wat vragen wij?
33 Je hebt een HBO/WO opleiding werktuigbouwkunde of IO/IPO
33 Je beschikt over kennis en ervaring in het werken met SolidWorks
33 Je hebt goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
33 Je hebt een grote passie voor techniek
33 Je kunt goed luisteren, bent analytisch, oplossings- en resultaatgericht
33 Je bent inventief, veelzijdig en thuis in zowel het modelleren als in het testen
33 Je bent ambitieus en een harde werker
Wat bieden wij?
33 Een uitdagende functie met een breed takenpakket, waarin je een grote eigen verantwoordelijkheid hebt.
33 Werken in een klein, enthousiast team met een helder en ambitieus groeiscenario voor de toekomst.
33 Werken aan veelzijdige projecten met internationale partners.
33 De mogelijkheid om binnen het hang- en sluitwerk uit te groeien tot een internationale autoriteit.
Naast een passend salaris zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop en pensioenregeling.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Bert van Lieshout (tel. 0626130199).
Zie jij jezelf terug in bovenstaand profiel?
Stuur dan voor 15 januari je CV voorzien van motivatie naar werken@themans.nl t.a.v. Els Nauta.
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