
 
 

 

PRODUCT ENGINEER  
 

Ben jij die product engineer die naast klantgericht ook kwaliteits- en resultaatgericht is? Ben je  stressbestendig 

en kun je goed samenwerken? Wil je werken in een zeer gedreven en collegiale werkomgeving met veel ruimte 

voor eigen initiatief? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Wat ga jij doen? 

Als Product Engineer binnen Visscher-Caravelle ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle 

materialen horende bij ons product; automatten. De wens van de klant vertaal je naar concrete producten die 

je samen met onze leveranciers ontwikkelt. Hierbij houd je de ontwikkeling van kosten en kwaliteit nauwlettend 

in de gaten. Je stelt materiaalspecificaties op, test de materialen in laboratoria en zorgt er voor dat de 

producten ontwikkeld worden waarbij aan alle klanteisen wordt voldaan. 

 

Je werkt in projectteams die op specifieke klantgroepen zijn ingericht (bv Duitse of Franse OEM’s). Dagelijks 

heb je contact met de projectleider, accountmanager en de collega’s op de productielocaties.  

 

Wie zijn wij? 

Visscher-Caravelle is wereldwijd een van de grootste producenten op het gebied van automatten voor de 

automobielindustrie. Met een internationaal netwerk van 8 verkoopkantoren en productielocaties in o.a. Polen, 

Mexico, China en Maleisië zijn wij in staat om onze klanten effectieve ondersteuning en kwalitatief 

hoogwaardige oplossingen te bieden. Op ons hoofdkantoor in Genemuiden zijn circa 65 medewerkers 

werkzaam, wereldwijd werken ruim 1.750 medewerkers voor Visscher-Caravelle.  

 

Wat vragen wij? 

- HBO werk/denkniveau bij voorkeur met achtergrond in Techniek / Engineering / Textiel. 

- Minimaal 3-5 jaar werkervaring, ervaring met engineering binnen de automobielindustrie is een pre. 

- Kennis van materiaalontwikkeling. 

- Bereidheid om te reizen naar de klant, leveranciers en onze productielocaties. 

 

Wat bieden wij? 

- Afwisseling en uitdaging binnen de internationale automobielindustrie. 

- Waardering (o.a. goed salaris, uitzicht op een vaste aanstelling). 

- Flexibiliteit (thuiswerken en flexibele werktijden). 

- Persoonlijke ontwikkeling. 

 

Contact 

Je kunt je sollicitatie met CV sturen naar Gerald Merkus (Global HR-Manager), email: g.merkus@visscher-

caravelle.nl. Nadere informatie omtrent deze functie kun je verkrijgen bij Arnold Koops (R&D Manager), email: 

a.koops@visscher-caravelle.nl / tel: 06-29708590.  
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