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Functieomschrijving
Vacature Productontwikkelaar-/ ontwerper (fulltime - 40 uur)

Als productontwikkelaar/ontwerper voor Chameleon (by Smit Visual) sta je aan de basis 
van een reeks nieuwe schrijf- en akoestiekproducten voor de markt van projectinrichting. 
Chameleon is een snelgroeiend productmerk dat internationaal naam maakt met producten 
die bijdragen aan samenwerking en creativiteit in kantooromgevingen en op scholen.  Binnen 
het bedrijf is er veel aandacht voor werknemers en het creëren van een fijne werksfeer. 

Functie-eisen
- Minimaal HBO opleiding met een technische achtergrond gerelateerd aan    
 productontwerp
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in productontwikkeling
- Je hebt kennis van, en bij voorkeur ervaring in ontwerpoptimalisatie
- Je hebt oog voor trends en mode ontwikkelingen op gebied van inrichten
- Ruime ervaring met 3D ontwerpsoftware
- Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid om projecten te managen en collega’s te  
 betrekken
- Je bent praktisch en hands-on ingesteld.
- Je bent oplossingsgericht en een doorzetter

Wij bieden
Als productontwikkelaar/ontwerper kom je te werken in een sprankelend productiebedrijf dat 
graag vooruit wil. Je krijgt veel ruimte om jouw ideeën daadwerkelijk uit te voeren en jezelf te 
ontwikkelen. Smit Visual maakt werken bovendien leuk door bijvoorbeeld de jaarlijkse BBQ of 
een ijscokar of frietkraam die zo nu en dan de fabriek in wordt gereden. 

Daarnaast biedt Smit Visual:
- Een ruim salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring
- Een jaarcontract voor een fulltime functie (aantal uren bespreekbaar)
- Pensioenopbouw
- Reiskostenvergoeding
- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Reageren
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan d.m.v. het 
toesturen van je CV en een beknopte motivatiebrief waarin je je interesse in deze vacature 
toelicht.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze HR afdeling, 
Solmaz Zalbeig. s.zalbeig@smit-visual.nl 040-280 85 10 (direct) of 040-280 85 00.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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