Titel: Productdesigner Spanninga Fietsverlichting
Over de functie
Met jouw ideeën en concepten weet jij wensen van klanten om te zetten in een goed
product. Als Productdesigner bij Spanninga geef jij iedere fiets een eigen lichtpuntje. En dit
kan jij omdat je vanaf dag één de ruimte en vrijheid krijgt om je eigen initiatieven te nemen.
Bovendien zijn er volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen op het gebied van
productdesign. En houd jij van avontuur? Naast een creatieve baan maak jij ook regelmatig
avontuurlijke reizen naar het buitenland. Hebben we je aandacht?
Als Productdesigner ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van klant specifieke
aanvragen voor fietsverlichting. Met jouw kennis van de nieuwste technologieën zorg je er
samen met je team voor dat de meest vooruitstrevende producten worden gemaakt.
Jouw uitdagingen als productdesigner:
• Haalbaarheid toetsen nieuwe ideeën op het gebied van mechatronica
• Nieuwe fietsonderdelen bedenken en onderzoeken
• Verbeteren van bestaande fietsonderdelen en systemen
• Productonderzoek in samenwerking met collega’s in China
• Vinden van nieuwe technologieën die interessant zijn voor Spanninga
Functie-eisen
Spanninga zoekt mensen die goed zijn in hun werk en ook durven mee te denken met de
ontwikkeling van de organisatie. Dat vul jij aan met:
• Een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Industrieel Product Ontwerpen
of Product Design
• Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
• Mogelijkheid om zo nu en dan naar het buitenland te reizen voor beurzen
• Een aantal momenten per week aanwezig te zijn op het hoofdkantoor in
Joure
Over het bedrijf
Spanninga is aan het groeien. Daarom zijn zij opzoek naar nieuwe medewerkers voor de R&D
afdeling. Het R&D team bestaat nu uit vijf medewerkers, het is de bedoeling om dit team te
laten groeien naar minimaal acht mensen. Het huidige hechte team heeft veel vrijheid. De
sfeer in de organisatie is prettig en er is veel communicatie en vertrouwen in het team. Als
internationaal bedrijf is Spanninga een voorloper in (fiets)verlichting over de hele wereld.
Samen met de andere locaties (China, Frankrijk) binnen de Spanninga Groep zorgt Spanninga
ervoor om relevant te blijven en te zorgen voor innovatie binnen de industrie. Als
productdesigner lever jij een bijdrage aan het behalen van de doelen en de groei van
Spanninga.
Deze periode gaat een groot deel van het bedrijf naar Duitsland voor de Eurobike 2022 beurs in
Frankfurt.
Wat wij bieden
• Een salaris van €3.017.- tot €3.526,- (cao 'Metaaltechniek')
• 25 vakantiedagen op basis van een fulltime (38 uur) dienstverband
• Een baan voor 32-38 uur per week

•
•

Laptop van de zaak
Reiskostenvergoeding en thuiswerkregeling

Heb je interesse in de functie van Productdesginer? Neem dan contact op met Jurriën van
Beek, adviseur werving en selectie bij Abiant. Dit kan via 06 5163 2748 of via
jvanbeek@abiant.nl
Voor deze vacature werkt Spanninga exclusief samen met Abiant.

