seats to suit
Bij Score hebben we een goede stoel voor jouw werkplek…ontwikkel jij hem voor een ander?
Bij Score geloven we dat we mensen gezonder kunnen laten leven. Elke dag zijn we bezig met het verbeteren van
werkpleksituaties, zodat de mensen op een gezonde en fijne manier hun werk kunnen doen. Bij Score ontwikkelen en
produceren we ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en accessoires. En dit zit een stuk lekkerder.
We zijn trots op onze internationaal toonaangevende en onderscheidende producten zoals de Score zadelkrukken,
voetensteunen en patiëntenstoelen. Score is een Nederlands bedrijf, met export naar meer dan 40 landen wereldwijd. Dit jaar vieren we ons 40 jarig bestaan.
Met een gedreven team werken wij hard aan een innovatief assortiment, waarin producten elkaar perfect aanvullen,
specifiek binnen ons Medische en Dentale assortiment. Daarnaast is het verder optimaliseren van het ontwikkelproces belangrijk en gericht op kortere ontwikkeltijden en grotere innovatiekracht.
Voor onze afdeling Productontwikkeling zijn wij op zoek naar een gedreven:

Productontwikkelaar (1FTE)

Functieomschrijving:
• Een goede impressie van je werkzaamheden vind je op onze Pinterest pagina:
https://nl.pinterest.com/hblankenvoort/collega-ontwerper-gezocht/
• Je bepaalt mede het doel van ontwikkeltrajecten en waarborgt doelstellingen gedurende het traject.
• Je geeft met je collega’s vorm aan ideeën, maakt ze test- en tastbaar en werkt ze uit tot en met lancering.
• Je werkt ideeën uit in 3D CAD. Wij werken met Solid Edge.
• Je bent zowel teamspeler in verschillende projecten, als ook eigenaar en hét aanspreekpunt binnen meerdere ontwikkeltrajecten.
• Je maakt het samen met collega’s mogelijk dat producten volgens de gewenste normen (zoals CE) maakbaar en
verkoopbaar zijn.
• Je maakt prototypes om ideeën snel te testen (fail fast, fail often).
Functie-eisen:
• Je hebt een WO of HBO opleiding in werktuigbouwkunde/industrieel ontwerper afgerond.
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in taal (Nederlands en Engels, Duits is een pré), als ook
in schetsvorm.
• Je hebt gevoel voor vormgeving én engineering.
• Je bent in staat flexibel teams te vormen met interne en externe belanghebbenden t.b.v. draagvlak en snelheid van
ontwikkeling.
• Je kunt je uitstekend verplaatsen in de eindgebruiker en andere belanghebbenden.
• Je gaat het niet uit de weg om aannames ter discussie te stellen en deze in de markt te testen.
• Je bent woonachtig in de noordelijke regio of bereid te verhuizen.
Is je interesse gewekt?
Stuur je heldere motivatie met CV en portfolio naar pz@scorenl.com, voor meer informatie kun je
terecht bij Ilonka Hut-ter Burg (HR) of Mark Nauta (Operations Manager) 0594-554000.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

