Wil jij werken bij één van de marktleiders op het gebied van ventilatie-, koelings- en verwarmingsoplossingen voor melk- en pluimvee? Wil je nieuwe, duurzame producten ontwikkelen die daarna
hun weg vinden naar veehouders over de hele wereld? Solliciteer dan bij Abbi-Aerotech!
Wij zoeken op korte termijn een

Medewerker Productontwikkeling
30-40 uur

Wat ga je doen?
Met jouw kennis in de techniek ga je een nieuwe afdeling binnen ons bedrijf aansturen. Doel is om
bestaande producten en klimaatsystemen voor de melkveehouderij continu te verbeteren en nieuw
te ontwikkelen. Hierbij zien wij agrarische achtergrond of enige kennis van de rundveehouderij als
een pré. Technische kennis van én gebruikservaring met (constructie)materialen en elektronica is een
must.
•
•
•
•
•

Je wordt de technische sparringpartner van de inkoop- & verkoopafdeling
Je wordt verantwoordelijk voor de productkwaliteit
Je wordt verantwoordelijk voor het testen van producten
Je gaat contacten onderhouden met universiteiten, proefbedrijven, belangrijke overheidsinstanties
en toeleveranciers
Je gaat je bezighouden met praktische handleidingen samen met onze marketingafdeling

Wat neem jij mee?
• Je hebt een technische opleiding op HBO-niveau
• Je kunt goed uit de voeten met In Autodesk-Inventor
• Je bent pragmatisch en creatief in het bedenken van oplossingen
• Je bent een ambitieuze, productgerichte en inventieve persoon
• Je spreekt Engels en Duits
• Je bent optimistisch en verantwoordelijk
Wat hebben wij voor jou?
• Een functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief in een jonge organisatie, waar
iedere dag hard wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf.
• Een goed salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
Abbi-Aerotech B.V.
Onze visie is om klimaatproducten en -systemen te ontwikkelen en te leveren voor de rundveehouderij,
waarbij energie-efficiëntie, dierenwelzijn, veiligheid, milieu en praktische toepasbaarheid voorop staan.
Wij willen niet de grootste zijn, maar zeker wel dé beste!
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