
Technisch Documentalist 
 
Wil jij een zichtbare bijdrage leveren aan de globale micromobiliteit-industrie door middel van goede 
concepten en mooie producten? Dan is deze functie uitermate geschikt voor jou! 
 
Als Technisch Documentalist ben je verantwoordelijk voor het accuraat documenteren en 
onderhouden van de technische gegevens binnen onze organisatie. In deze functie maak je deel uit 
van het technische ontwikkelteam van Spanninga. 
 
Werken als Technisch Documentalist bij Spanninga houdt in: 
 

• Dat je verantwoordelijk bent voor de registratie en het beheer van de standaard- en 
projectgebonden productspecificaties; 

• Dat je productconfiguraties maakt en beheert; 
• Dat je verantwoordelijk bent voor het registreren en bijhouden van keuringdocumentatie; 
• Dat je de goedkeuringsprocedures regelt en begeleidt middels het benodigde papierwerk en 

test-samples; 
• Dat je het aanspreekpunt bent omtrent productdocumentatie, waaronder de interne 

communicatie met collega’s in Europa en China; 
• Dat je technische 2D-tekeningen maakt in Solidworks op basis van de aanwezige 3D-CAD-

modellen; 
• Dat je de spil bent van het Product Data Management proces binnen de groep; 
• Dat je komt te werken in een professioneel R&D-team met specialisten; 
• Dat je gaat werken in een familiebedrijf met een collegiale, open en informele sfeer. 

 
Functie-eisen 
Als Technisch Documentalist werk je graag in een team. Je staat onder 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 en gedreven kandidaat die: 
 

• Beschikt over een MBO-4/HBO-diploma op het gebied van werktuigbouwkunde of 
vergelijkbaar; 

• Een gedegen kennis heeft van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Ervaring heeft met technische documentatie, waaronder valt: 

o Het werken met diverse softwareprogramma’s; 
o  Productspecificaties (PDM); 
o Technische tekeningen. 

• Interesse heeft in projectmanagement en productontwikkeling; 
• Goed kan communiceren (ook in het Engels) met collega’s en andere partijen; 
• Een flexibele werkhouding heeft; dit betekent dat wanneer de situatie en/of de CTO erom 

vragen, je soms andere werkzaamheden zult uitvoeren om zo de voortgang van het project te 
garanderen; 

• Affiniteit heeft met techniek en micromobiliteit; 
• Doelgericht en gemotiveerd is; 
• Zich thuis voelt in een resultaatgerichte omgeving; 
• Minimaal 2 jaar ervaring heeft in een soortgelijke functie.  

 
Functievoorwaarden 
In de functie van Technisch Documentalist: 

• Ontvang je een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Metaal 
& Techniek functiegroep 8 of 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 vergaderingen, instanties, 

beurzen en evenementen; 
• Begin je met een jaarcontract en heb je 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/

