
Brouwerstraat 8  Uden
Tel.: 0413 264 776
www.schutte.nl

Schutte bagclosures BV is marktleider in Europa op het gebied van het produceren, ontwikkelen 
en verkopen van sluit- en bindmateriaal. Voor ons zijn sluitingen de belangrijkste producten in de 
wereld. Bij Schutte geloven we dat je alleen vooruit kunt komen als je nieuwsgierig en avontuurlijk 
bent. Daarom blijven wij spelen. Met producten, ideeën en afzetmarkten. En met succes, we 
exporteren naar ruim 65 landen en maken een stevige groei door.

De functie
Je wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. Je bent bij het volledige project 
betrokken, omdat het jouw taak en verantwoording is om de producten vanaf de opstart, ontwerp en 
evaluaties, tot de oplevering op de juiste manier door de organisatie te leiden. Omdat je aan de hand van 
specificaties zelf het ontwerp maakt, materialen specificeert en testen (mede) uitvoert, ben je van alle ins- en 
outs van jouw project op de hoogte. 

Jouw takenpakket
• Het bedenken en ontwerpen van nieuwe producten en productiemethoden/machines.
• Het optimaliseren van bestaande productiemethoden/machines.
• Het uitwerken en begeleiden van technische projecten.
• Het ondersteunen van de afdeling verkoop en klanten bij technisch problemen.
• Het bijhouden van het technisch dossier en productspecificaties.

Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij een technisch talent met een creatief brein en de volgende
competenties en eigenschappen: 
• MBO/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur werktuigbouwkunde.
• Minimaal 2 jaar werkervaring.
• Ervaring met 2D en 3D CAD-systemen, ervaring met Audodesk Inventor is een pré.
• Ervaring in machinebouw en productontwikkeling.
• Bij voorkeur ervaring in de kunststofbranche.
• Beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Kennis van de Duitse taal is een pré.
• Je bent een creatieve teamplayer met uitstekende communicatieve 

vaardigheden en kunt goed projectmatig werken.

Product en Proces Ontwikkelaar
Full time (38 uur)

Interesse
Interesse in deze vacatures? Richt dan je sollicitatie
binnen twee weken, voorzien van CV, aan:
Schutte bagclosures BV, afdeling Personeelszaken,
t.a.v. mevrouw A. Schönfeld, Postbus 377, 
5400 AJ Uden, personeelszaken@schutte.nl.

Op www.schutte.nl vind je meer informatie 
over ons bedrijf. Vragen over de functies kun je 
stellen aan Frank van Drunen, hoofd techniek 
en ontwikkeling, tel.: 0413 264 776.
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