
 

Vacature Product Engineer duurzame producten 

Ben jij een gedreven senior of junior product engineer met kennis en passie voor duurzame 

energietechnieken, en ben jij bereid om nieuwe product-markt combinaties te ontwikkelen die 

daadwerkelijk een impact gaan hebben op onze toekomstige duurzame samenleving? Dan zijn wij per 

direct op zoek naar jou! 

 

Als product engineer krijg je de unieke kans om nieuwe en zeer innovatieve producten vanaf conceptfase uit te 

ontwikkelen naar een maakbaar en verkoopbaar product die wereldwijd impact kan maken op de 

energietransitie. Je zult dan ook werkzaam zijn in een team van techneuten die kennis hebben van 

thermodynamica, werktuigbouwkunde, regel- en productietechnieken. Je zit hier dan ook prima op je plek als 

je een analytisch maar ook innoverende instelling hebt. 

Werkzaamheden 
Als product engineer zal je je met de volgende werkzaamheden bezig houden: 

 Uitvoeren van onderzoeks- en productontwikkelingsprojecten tezamen met externe nationale en 

internationale partijen; 

 Uitvoeren van thermodynamische en mechanische berekeningen ter behoeve van het uitwerken van 

productontwerp en demo modellen; 

 Realiseren en uitwerken van een technisch tekenpakket ter behoeve van prototype bouw. 

 Overleg met (potentiële) toeleveranciers, uitbesteden van maakdelen en inkoop van standaard 

componenten. 

 Input geven en overleg plegen over strategie en vermarkten van de producten. 

Functie eisen 

 Ervaring en kennis van de huidige duurzame energietechniek is een pre; 

 Afgeronde opleiding MBO+ of HBO Werktuigbouwkunde, duurzame energietechnieken of equivalente 

werkervaring in een van deze gebieden; 

 Ervaring en kennis van de nieuwste productietechnieken en materialen; 

 Sterke analytische, probleemoplossende en “out of the box” denkende vaardigheden zijn zeer gewenst; 

 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlands, Engels en Duitse taal is een pre; 

 Géén 9 tot 5 en kantoor mentaliteit.  

Wij bieden 

 Een unieke kans om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Nederlandse en Europese 

huishoudens en kantoren; 

 Veel vrijheid om nieuwe duurzame producten te bedenken en te produceren; 

 Een parttime/fulltime functie (32 tot 40 uur per week); 

 Een salaris passend bij opleiding en werkervaring; 

 Uitdagende en gemotiveerde werkomgeving met innovatieve en technische collega’s. 

Wie zijn wij 
De Beijer RTB B.V. te Duiven is een raadgevend technisch bureau dat zich in 36 jaar tijd sterk gespecialiseerd en 

internationaal gepositioneerd heeft op het gebied van duurzame energetische productontwikkeling. De Beijer 

RTB werkt nauw samen met internationale en nationale bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen om 

nieuwe producten te ontwikkelen voor thermische energieopslag, warmte- en koude productie. Hoogwaardige 

fundamentele kennis wordt dan ook omgezet naar concrete producten en worden uitvoerig getest en 

doorontwikkeld in eigen laboratoria en productiefaciliteiten.  



 

Interesse? 
Past deze vacature bij jou en wil je de uitdaging aan gaan om nieuwe duurzame producten te ontwikkelen? 
Mail dan je persoonlijke motivatie en CV naar h.debeijer@ares-rtb.nl 
Voor meer informatie kijk op www.ares-rtb.nl.   
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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