Hoe snel kun jij schakelen?

Wij zijn een sterk groeiende en creatieve organisatie in een dynamische branche die volop in
ontwikkeling en beweging is. Op dit moment zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega ter
uitbereiding van ons team. Wij zoeken een bevlogen en betrokken:

Product Engineer (m/v)
De kern van de functie: bezig met led technologie
De Product Engineer die wij zoeken weet de weg te vinden binnen een middelgrote organisatie
en beschikt over een gezond elektrotechnisch inzicht. Jouw interesse in led verlichting en het
daarvoor ontwikkelen en testen van dim-oplossingen is de kern van je werk. Je bent actief in
een veelzijdige functie waarbij je (mede) verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van allerlei
soorten dim-oplossingen. Jij denkt graag mee over productinnovatie, hebt oog voor detail, bent
creatief en werkt gestructureerd. In je functie heb je veelvuldig contact met je collega’s van
marketing, inkoop, sales, de technische dienst maar ook met internationale leveranciers. Hoe
snel kun jij schakelen? Je draagt er aan bij dat de producten goed in de markt gezet kunnen
worden en voldoen aan alle specificaties. Initiatief nemen is enorm belangrijk voor Tradim, net
als het meedenken met o.a. de design engineer. Je moet in kunnen schatten waar het over gaat
en je weet met testapparatuur om te gaan.
Tradim is uniek in dimtechniek
Onder het merk TRADIM® levert Traditech BV al bijna 15 jaar dim- en led-oplossingen aan de
zakelijke markt (B2B). Onze klanten zijn hoofdzakelijk elektrotechnische groothandels,
bouwmarkten en fabrikanten van verlichtingsarmaturen. De afzetgebieden zijn Nederland,
Duitsland en België. Bekijk de website www.tradim.nl voor meer informatie.
TRADIM is uniek in dimtechniek. Om de beste dimoplossingen voor ledverlichting te ontwikkelen,
wordt intensief samengewerkt met fabrikanten van de bekende A-merken van verlichting. Onze
jarenlange kennis en ervaring wordt vertaald in betaalbare, eenvoudig installeerbare en simpel
bedienbare dimmer-producten.
Hoe kan jouw werkweek er uit zien?
Er is onlangs een klantvraag binnen gekomen over een extra functie aan een dimmer; deze
‘toevoeging’ bestaat nog niet. Nu gaat jouw creatieve brein aan de slag! Je gaat in overleg met
Sales allereerst specificeren wat de klant wil zodat je dit kunt vastleggen en bespreken met de
design engineer. Die ontwikkelt vervolgens een prototype van de dimmer, waarna jij die kunt
gaan testen. Werkt het product zoals deze bedoeld is? Wordt de dimmer bijvoorbeeld niet te
warm? Deze bevindingen, de specificaties en alle aspecten van de ‘nieuwe’ of verbeterde dimmer
rapporteer je aan de collega’s van Sales. Vervolgens komt in dit proces jouw volgende stap, het
schrijven van een gebruikershandleiding voor de (ver)nieuw(de) dimmer.
Daarnaast krijg je tussendoor verschillende technische klantvragen binnen. Dat kan van een
klant, een leverancier of van een particulier zijn. Op dezelfde dag komt er ook nog een zending
producten binnen van een leverancier. Van deze producten worden steekproefsgewijs
verschillende kwaliteitseisen getest. Voor je het weet is het alweer vrijdag, kun je gaan genieten
van het weekend om op maandag weer met volle energie en nieuwe ideeën te starten aan je
nieuwe werkweek!
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Ben jij de technische schakel die wij zoeken?
We zoeken een enthousiaste kandidaat met minimaal MBO+ werk- en denkniveau die
collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan. Je weet goed om te gaan met het stellen van
prioriteiten in een soms hectische omgeving. Je hebt een opleiding gevolgd in een
elektrotechnische richting. Kennis van led technologie is mooi meegenomen. Ervaring met led
op het gebied van consumentenproducten is een grote pré.
Verder vragen wij dat je:
- affiniteit hebt met techniek en verlichting;
- initiatiefrijk, zelfstandig, stressbestendig, flexibel, collegiaal, accuraat, klantvriendelijk en
betrokken bent;
- communicatief vaardig bent, klantgericht en actief technische ontwikkelingen volgt;
- de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift goed beheerst;
- en als je kennis van een tekenpakket hebt, dan is dat heel mooi meegenomen.
Wat bieden wij jou?
Je komt als Product Engineer te werken bij een professioneel en ambitieus bedrijf in een
uitdagende functie, waarbij je nauw samenwerkt met een kleine groep collega's, met daarin een
hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De functie betreft in principe een
dienstverband van 40 uur. Maar 32-36 uur per week is bespreekbaar.
Verder bieden wij jou:
- een baan met doorgroei mogelijkheden;
- prima arbeidsvoorwaarden inclusief een pensioen- en winstdelingsregeling;
- een functie met een hoge mate van vrijheid;
- mogelijkheden om je verder te ontwikkelen via opleidingen en training;
- 25 vakantiedagen.
Heb je interesse of wil je meer weten?
Ben jij enthousiast over deze vacature en denk jij degene te zijn die wij zoeken? Heb jij een
elektrotechnische achtergrond en affiniteit met dim- en LED-oplossingen? Of heb je nog wat
aanvullende informatie nodig voordat je ons je sollicitatiebrief stuurt? Stuur dan jouw reactie
naar Vincent Arentz (directeur). Zijn emailadres is vincent.arentz@tradim.nl
Onze sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken. Het eerste gesprek is gericht op het toetsen
van de persoonlijkheid en ambitie van de kandidaat en de aansluiting daarvan met de cultuur
en doelstellingen van onze organisatie. Het tweede gesprek richt zich meer in detail op de
kandidaat en de openstaande vacature. Mochten deze gesprekken positief zijn doorlopen, dan
vindt een eindgesprek plaats over de arbeidsvoorwaarden.
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