Nea International bv
VACATURE Productontwerper (39 uur)
Onze organisatie
Nea International, gevestigd in de nabijheid van Maastricht, is een sterk groeiend bedrijf en houdt zich
bezig met de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van orthopedische en sportmedische
producten onder de merknamen Push Braces en Push Sports. Nea is sterk in het creëren van
onconventionele oplossingen en heeft uitgesproken aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en design. Zie
ook www.push.eu en www.pushsports.eu.
De functie
Voor de uitbreiding van haar R&D team is Nea op zoek naar een productontwerper. Als productontwerper
maak je onderdeel uit van een enthousiast R&D-team en speel je een wezenlijke rol in het
productontwikkelingsproces. De hoofdtaak is het vertalen van een productidee naar een aantrekkelijk,
functioneel en produceerbaar eindproduct. Hierbij zijn het maken van prototypes en het uitvoeren van
productonderzoek essentiële onderdelen. Als het product volledig uitgewerkt en gedefinieerd is, draag je
bij aan de overdracht naar productie en marketing.
Jij vormt als ontwerper de schakel tussen vakgebieden als productontwikkeling, biomechanica, orthopedie,
materiaalkunde, confectie en design. Persoonlijk contact met experts uit de verschillende disciplines, maar
ook met sporters en patiënten, is hiervoor essentieel.
Profiel


Je bent een gedreven ontwerper met een scherp oog voor detail. Pas als elk onderdeel van het
eindproduct een optimale combinatie van functie en design is ben jij tevreden.



Je bent een creatieve, energieke doener met een proactieve werkhouding en doorzettingsvermogen.



Je bent ondernemend en nieuwsgierig en kunt bij het verwerken van informatie goed schakelen tussen
details en overzicht.



Gevoel voor het systeem van menselijk bewegen is een van je kwaliteiten.



Affiniteit met sport, gezondheidszorg en medische hulpmiddelen is onmisbaar.

Vereiste opleiding
Voor een goede invulling van deze functie heb je met succes een relevante studie op HBO of WO-niveau
afgerond. Bijvoorbeeld Industriële productontwikkeling (IPO), Industrieel ontwerpen (IO) bij voorkeur
gecombineerd met een opleiding op het gebied van het menselijk lichaam. Of je hebt deze combinatie van
mens-productontwerp via werkervaring verkregen.
Arbeidsvoorwaarden
Nea International biedt een dynamische, informele en prettige werkomgeving.
De primaire arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring.
Als secundaire arbeidsvoorwaarden biedt Nea o.a. een goede pensioenregeling en een
resultaatafhankelijke beloning. De MITT-cao is van toepassing.
Je start met een jaarcontract met, bij goed functioneren, uitzicht op een vaste baan.
Solliciteren
Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie, stuur dan vóór 1 mei a.s. een motivatiebrief en CV t.a.v.
mw. B. Op den Camp (P&O functionaris) via b.op.den.camp@push.eu. Voor aanvullende informatie over de
functie kun je tijdens werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met
mevrouw Op den Camp via 043-4079220.

