De R&D afdeling vormt een centrale rol in onze missie om de concurrentie een stap vóór te blijven.
Alle nieuwe concepten worden hier uitgewerkt. Ter versterking van deze afdeling zijn we op zoek
naar een fulltime:

Senior Ontwikkelaar / Constructeur (m/v)

Wij van de Vencomatic Group zijn ambitieus als het
gaat om innovatie en duurzaamheid in de pluimveesector. We willen wereldwijd de beste zijn. Maar dat
doen we wel samen, want daar geloven we in. We zijn
benieuwd hoe jij hierover denkt!
Werken bij de Vencomatic Group betekent doorgroei voor
mensen met ambitie. Want zowel in Nederland als
daarbuiten weten onze klanten ons hoge niveau van
dienstverlening te waarderen. Bij de Vencomatic Group
werken meer dan 350 mensen op verschillende vestigingen
in Nederland, Brazilië, China, Maleisië en Spanje.
Werken bij de Vencomatic Group betekent ook samen aan
de slag met innovatie en duurzaamheid in de pluimveesector.
Dat doen we goed, en we willen nog beter.
Onze bedrijven zijn:
• Agro Supply: klimaatcontrole
• Prinzen:
eierbehandeling
• Vencomatic: specialist in pluimveehuisvesting en winnaar
van de Koning Willem I Award voor innovatie
• Rondeel:
innovatieve huisvesting
• Vencosteel: plaatwerk

Na een uitgebreide inwerkperiode maak je deel uit van het mechanisch engineeringsteam. Als Senior
Constructeur werk je samen met de Projectleider R&D en ben je verantwoordelijk voor het doorlopen
van de verschillende fases van het R&D traject. Je bent binnen het projectteam de professional op
mechanisch gebied met een sterke expertise in kunststoffen. Je houdt naast het opzetten van het
hoofdontwerp rekening met de werking en dynamiek van diverse disciplines. Daarnaast draag je zorg
voor het technische constructie-dossier, begeleidt je praktijktesten, ondersteun je bij de bouw van
prototypes en geef je input voor de product configurator.
Om in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende eisen:
 HBO+ niveau (door opleiding of ervaring verkregen), bij voorkeur richting werktuigbouwkunde/
mechatronica/industrieel product ontwerpen of vergelijkbaar;
 ervaring met 3D CAD (Solidworks) is gewenst;
 enkele jaren werkervaring in een R&D omgeving;
 je bent een team player die goed kan samenwerken met andere disciplines maar daarnaast
ook zelfstandig kan werken en gericht is op vernieuwing en resultaat;
 je hebt ruime kennis van kunststoffen op het gebied van o.a. materiaaleigenschappen en
toepassingen;
 je bent een specialist en adviseur binnen de organisatie.
Wij bieden je een stimulerende en sociale werkomgeving. We vragen mensen om eigen
verantwoordelijkheid en moedigen hen aan tot persoonlijke ontwikkeling.
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Ronald Kuijken, telefonisch via 0497-517380 of per email via solliciteren@vencomaticgroup.com.
Ben jij de doorzetter die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief met bijbehorende CV binnen 14
dagen, onder vermelding van de functienaam naar Vencomatic Group, t.a.v. Afdeling HR, Postbus 160,
5520 AD Eersel of per e-mail naar solliciteren@vencomaticgroup.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

