Venco Campus, Eersel
R&D
Fulltime
HBO/WO

Developer R&D
Ga jij diep in het zoeken van technische oplossingen, en krijg je energie om de onderbouwing van een
technisch probleem boven water te krijgen?
Als R&D Developer kom je te werken op de afdeling waar alle ideeën werkelijkheid worden. Samen
met jouw team ga je onderzoek doen naar nieuwe technieken en bewandel je het onbekende terrein
van de productontwikkelingen binnen de Vencomatic Group. Je zult met weinig context producten
gaan onderzoeken om vraagstukken vanuit de afdeling R&D op te lossen. De ontwikkelde producten
kunnen zowel mechanisch als mechatronisch zijn. Je werkt nauw samen met verschillende
stakeholders binnen en buiten de organisatie en zult met verschillende teams sparren over jouw
ideeën om deze vervolgens om te zetten in een waardevol product. Je komt te werken in een
innovatief internationaal familiebedrijf dat de pluimveehouderij wereldwijd op een dier en
milieuvriendelijke manier wil verduurzamen.
De hoofdtaken van een Developer R&D
In deze functie zul je als onderzoeker aan de
slag gaan met verschillende technische
ontwikkelingen. Wanneer uitdagingen vragen
naar een nieuwe techniek of andere manier van
denken, duik jij in het diepe om met een
product te komen dat ons vooruit helpt.
Vervolgens bereid je dit product voor en
ontwikkel je het door zodat het als een
volwassen product de markt op kan worden
gebracht.
Jouw profiel
• Je hebt HBO/WO denkniveau;
• Je hebt een achtergrond in mechatronica of
werktuigbouwkunde;
• Je bent zelfstandig en kan je eigen lijntjes
uitzetten;
• Je kunt creatief en out of the box denken;
• Je hebt een probleemoplossend vermogen;
• Je hebt bij voorkeur al enkele jaren ervaring
opgedaan in een ontwikkel omgeving;
• Je hebt ervaring met CAD tekenen, bij
voorkeur SolidWorks.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een flexibele werktijdenregeling waarin jij
zelf je werktijden mag bepalen;
• Een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;
• Ontwikkelingsmogelijkheden door het
volgen van relevante cursussen en
opleidingen;
• Een werkplek in een van de duurzaamste
gebouwen van Nederland waarin eigen
installaties zijn toegepast;
• Een gedreven team met een gezellige en
informele werksfeer.
Ben jij de Developer R&D die wij zoeken en
ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan nu door je CV, met een korte
toelichting, te sturen naar
solliciteren@vencomaticgroup.com.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature?
Neem dan contact op met Ronald Kuijken,
Manager R&D, via 0497-517380.
Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

