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Functie / Rol: Product Engineer - Project Engineer 

Discipline: Engineering 

 

GEZOCHT (FULLTIME): 
Product Engineer met doorgroeimogelijkheden tot Project Engineer. 
 

FUNCTIEDOEL: 
Het vervaardigen van producttekeningen en testprogramma’s teneinde de productie zodanig voor te bereiden 
dat het product conform de order geproduceerd wordt. Het coördineren van Engineering projecten en het 
optimaliseren van productieprocessen teneinde de productie zodanig voor te bereiden dat het product 
conform de project- en kwaliteitseisen en geschikte productieprocessen geproduceerd wordt. 
 

PLAATS IN DE ORGANISATIE: 
Rapporteert aan de Technical Manager en/of Operations Manager. Hij/zij werkt nauw samen met collega 
engineers en productie. 
 

KERNTAKEN / VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIEDEN VAN DE PRODUCT ENGINEER:  

Resultaatgebieden Kerntaken 

Producttekeningen 
vervaardigen 

• 2D Tekeningen maken op basis van informatie vanuit de Sales Engineer of 
Accountmanager. 

• Vervaardigen van harnessbord t.b.v. de productie 

Testprogramma’s 
programmeren 

• Programmeren van testprogramma. 

• Indien nodig anticiperen op negatief testresultaat. 

Technical support 

• Specificeren van componenten en arbeidstijd t.b.v. de calculatie. 

• Controleren en accorderen van de stuklijst t.b.v. de inkoop. 

• Beantwoorden van technische vragen. 

• Adviseren van de productie. 

• Uitvoeren van FAI’s (First Article Inspections) en verzorgen van verslaglegging. 

• Sales Engineer en Accountmanager ondersteunen in een technisch gesprek met 
de klant. 

• Adviseren over tooling. 

Implementatie 3D-
producttekeningen 

• Vervaardigen van 3D producttekeningen. 

• Implementatie van toepassingen. 

• Vastleggen van kennis. 

 
KENNIS EN VAARDIGHEDEN: 
HBO werk- en denkniveau met een technische achtergrond. Het is een pre om kennis te hebben van 
verbindingstechnieken, draad- en kabeltechnologie en elektronica (product- en proceskennis). Kennis van en 
ervaring met Autocad en (pre) 3D software. Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Hij/zij werkt 
nauwkeurig, accuraat en moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.  
 

SALARIS: 
Marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring. 

 
*** 

Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV en motivatie naar career@capable.nl! 
Voor vragen kunt u telefonisch terecht bij dhr. S. Bakker. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 

niet op prijs gesteld. 
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