
Product Designer 

Functieomschrijving 
Wil jij een zichtbare bijdrage leveren aan de micromobiliteit-industrie wereldwijd door middel van goede concepten en 
mooie producten? 
  
Als Product Designer bij Spanninga bedenk je innovatieve concepten en ontwerp je succesvolle producten voor de 
internationale micromobiliteit-industrie. Je weet de vraagstelling uit de markt te vertalen naar creatieve ideeën en die om 
te zetten in fraaie ontwerpen die vernieuwend zijn qua design, vormgeving en functie én passen bij de identiteit van 
Spanninga.  
 
Werken als Product Designer bij Spanninga houdt in: 
 

• Dat je verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen en realiseren van meerdere nieuwe projecten en/of producten 
per jaar binnen een bepaald tijdsframe; 

• Dat je verantwoordelijk bent voor het bedenken van productvernieuwingen en innovaties; 
• Dat je je hand niet omdraait voor het maken en presenteren van pitches en productpresentaties; 
• Dat je een passie hebt voor het ontwerpen van producten (belangrijk hierbij zijn o.a. het design, de kwaliteit en de 

haalbaarheid van de productie); 
• Dat je goed bent in het respecteren van een tijdplanning en deadlines; 
• Dat je zorg draagt voor het bewaken van de projectdoelstellingen; 
• Dat je het aanspreekpunt en de begeleider bent in het aanlooptraject van het productieproces (denk hierbij onder 

andere aan communicatie met de collega’s en leveranciers in China); 
• Dat je offertes aanvraagt, voorcalculaties doet en zorg draagt voor het bewaken van de kosten en de kwaliteit; 
• Dat je prototypes bestelt, maakt en keurt; 
• Dat je komt te werken in een R&D-team van specialisten; 
• Dat je beurzen en klanten bezoekt; 
• Dat je houdt van het werken in een familiebedrijf met een collegiale, open en informele sfeer. 

Functie-eisen 
Als Product Designer werk je graag in een team en ben je in staat om jouw ideeën over te brengen op alle relevante 
partijen, waaronder collega’s, leveranciers en klanten. Je werkt onder de supervisie van de Chief Technical Officer (CTO) in 
een internationale omgeving, met R&D collega’s in Nederland, Frankrijk en China. Voor deze afwisselende baan zoeken wij 
een enthousiaste, creatieve en gedreven kandidaat die: 
 

• Beschikt over een HBO- of WO-diploma in de richting van Industrieel Ontwerp;  
• Een gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal bezit; 
• Ervaring heeft met productontwikkeling, waaronder valt: 

o Het werken met CAD-programma’s; 
o Conceptontwikkeling; 
o De goedkeuring van matrijstekeningen. 

• Presentatiemateriaal kan vervaardigen en visualiseren; 
• Interesse heeft in projectmanagement en goed is in het maken en respecteren van een planning; 
• Makkelijk kan communiceren (ook in het Engels) met diverse partijen, waaronder leveranciers; 
• Innovatief en vernieuwend denkt; 
• Flexibel is qua werkhouding: dit betekent dat wanneer de situatie (en de CTO) er om vraagt, je soms andere 

werkzaamheden zult uitvoeren om zo de voortgang van het project te garanderen; 
• Affiniteit heeft met techniek en de wereld van micro-mobiliteit, met name de fietsindustrie; 
• Doelgericht en gemotiveerd is; 



• Zich thuis voelt in een resultaat-gedreven omgeving; 
• Gevoel voor marktontwikkelingen en trends heeft. 

Functievoorwaarden 
In de functie van Product Designer: 
 

• Ontvang je een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden: CAO Metaal & Techniniek 
functiegroep 8-9 afhankelijk van opleiding en ervaring; 

• Werk je fulltime (38 uur); 
• Is je uitvalsbasis het hoofdkantoor in Joure (Nederland); 
• Ben je bereid om (internationaal) te reizen, bijvoorbeeld naar beurzen en evenementen of ga je naar klanten; 
• Krijg je een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 

Bedrijfsprofiel 
Spanninga, opgericht in 1918, is wereldwijd een toonaangevende producent van exclusieve en innovatieve high-end 
oplossingen voor micromobiliteit. Onze unieke aanpak heeft ertoe geleid dat veel bekende fietsfabrikanten met ons 
samenwerken om producten speciaal voor hun fietsen te laten ontwikkelen. Het familiebedrijf Spanninga is een 
internationale onderneming met vestigingen in Nederland, Frankrijk en Azië. De productie vindt plaats in eigen fabrieken in 
Nederland, Frankrijk en China. In de markt zijn wij actief op zowel OEM- als ASM-gebied. 
 
Hebben we je interesse gewekt en ben je de juiste persoon voor deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief vóór  
1 februari 2022 naar hr@spanninga.com  
 
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met mevrouw W. Andree via 0513 – 414665 of 
www.spanninga.com 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:hr@spanninga.com
http://www.spanninga.com/

	Product Designer
	Functieomschrijving
	Functie-eisen
	Functievoorwaarden
	Bedrijfsprofiel

