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Engineer R&D  
Technische Installaties 
Functieomschrijving
Als Engineer R&D Technische Installaties werk je in een klein team aan het ontwikkelen en 
door-ontwikkelen van producten en appendages voor de klimaattechniek, 
werktuigbouwkundige installaties op het gebied van sanitair, verwarming, koelen en 
ventileren. Je hebt regelmatig contact/overleg met je collegae van de commerciële afdeling 
en de directie aangaande marktontwikkelingen en productontwikkeling. Je bezoekt 
vakbeurzen, leveranciers en je heb ook direct klantcontact. Je hebt enorm veel vrijheid om 
zelf te onderzoeken wat de markt nu nodig heeft. Je bedenkt nieuwe producten of past 
huidige appendages aan.  
Je tekent, maakt een prototype (of besteed dit uit), test deze in een testopstelling  
en soms ook in een werkelijke situatie. Je assisteert de marketing afdeling bij het 
presenteren in drukwerk of op de website van nieuwe producten.

Wij vragen
Als Engineer R&D Technische Installaties beschik je over creatief denkvermogen 
gecombineerd met technische kennis en GBV (Gezond Boeren Verstand).  
Verder herken jij jezelf in onderstaande functie eisen en wensen:  

●  Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Werktuigbouwkunde, Automotive  
of Mechatronica;

●  Je hebt enkele jaren werkervaring op een R&D afdeling in de machinebouw  
of vergelijkbaar; 

●   Je bent gedreven om effectieve producten te ontwikkelen en  
op de markt te zetten; 

● Je hebt materialen kennis (messing, staal);
● Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift; 
● Je hebt een positief kritische instelling; 
● Je bent woonachtig op bereisbare afstand van Woerden.

Wij bieden
Als Engineer R&D Technische Installaties ontvang je een marktconform salaris.  
De CAO Klein Metaal is van toepassing op je arbeidsovereenkomst waarin de volgende 
zaken zijn opgenomen:
● Een 40-urige werkweek;
● Ruime mogelijkheden voor studie, trainingen en cursussen; 
● 25 vakantiedagen;
● 12 ADV dagen; 
● Een gezonde work/life balance; 
● 8% vakantiegeld; 
● Een vaste aanstelling;
● Pensioen via PMT.

Solliciteren
HRM@WORK verzorgt de werving en selectie voor de vacature Engineer R&D Technische Installaties.
SOLLICITEER: Klik op onderstaande link: 
https://www.hrmatwork.nl/vacatures/vacature-engineer-r-d-technische-installaties-4756677-11.html


