
   
 

 

Gezocht: Fulltime Product engineer 
 
Heb jij een passie voor techniek en ben je graag de schakel tussen verschillende afdelingen? En wil jij 
werken bij een internationale, groeiende organisatie waar een idee van vandaag morgen uitgevoerd 
wordt? Lees dan snel verder of dit jouw droombaan is. 
 
Jouw taken zijn als volgt: 

- Je werkt voor Rotom Europe en geeft technische sales support aan de verkooporganisaties 
in de diverse landen waar Rotom actief is; 

- De klantbehoefte vertaal je in samenspraak met verkoop middels een 3D tekenprogramma 
tot een uiteindelijk ontwerp; 

- Je vervaardigt 2D productiesheets ten behoeve van de afdeling inkoop;   
- Je vraagt prijzen op bij toeleveranciers, laat proefmodellen produceren en calculeert de 

productprijs. Ook voorziet u de klant van nazorg bij het gebruik van prototypes;  
- Je bent intermediair tussen de verkoop- en de  inkooporganisatie; 
- Jij professionaliseert, onderhoud en beheert alle technische tekeningen en productdata 

sheets van bestaande en nieuwe logistieke projecten. 
 
Wat vragen wij van jou? 

- Je hebt HBO werk- en denkniveau; 
- Aantoonbare ervaring met 3D tekenprogramma’s voor metaal producten; SolidWorks; 
- Een technische achtergrond, bij voorkeur metaal; 
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en  

Engelse taal. Beheersing van de Duitse of Franse taal is een pre; 
- Ervaring met Microsoft Office en ERP AX- Dynamics is een pre; 
- Bereidheid tot reizen indien noodzakelijk; 
- Enthousiaste, zelfstandige en resultaatgerichte instelling; 
- Woonachtig in de regio Eindhoven. 

 
Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply chain 
actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en 
verbeteren van de supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden 
van duurzame services en oplossingen waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.  
 
Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 125 MLN per 
jaar. 
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  

 
Wat bieden wij? 

- Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 
- Een laptop van de zaak; 
- Veel verantwoordelijkheid vanaf dag 1; 
- Een zelfstandige functie binnen een informeel team in een sterk groeiende internationale 

organisatie; 
- Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd wordt; 



   
 

- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling; 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 

 
Wil jij werken in een gazelle bedrijf met internationale groeiambities? Stuur dan jouw korte motivatie 
en CV naar Eline van der Linden per email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op 
via telefoonnummer 0499 491012. 
 


