
 

 

Helvoet Hellevoetsluis is op zoek naar:  

 
 

 

 
 
 
Helvoet Rubber & Plastic Technologies is 
een moderne succesvolle onderneming 
op het gebied van klantspecifieke 
ontwikkeling en productie van 
enkelvoudige en samengestelde 
kunststof- en rubbercomponenten. 
Helvoet heeft vestigingen en activiteiten 
in Nederland, België, Duitsland, Polen, 
India en de VS. De 120 werknemers van 
Helvoet-Hellevoetsluis zijn 
verantwoordelijk voor de engineering, 
productie en assemblage van kunststof- 
en rubberonderdelen voor de Automotive 
markt, Food – en Health Tech 
toepassingen en Industrial Control en dit 
voor klanten wereldwijd. Helvoet 
beschouwt haar medewerkers als 
belangrijk bedrijfskapitaal. Training en 
ontwikkeling van het personeel hebben 
een hoge prioriteit. 
 
 
 

 
  

Productontwerper 
Met een scherpe focus op kwaliteit en maakbaarheid 

  
 
Je bent van begin tot eind verantwoordelijk voor het ontwerpen van rubber- en kunststofcomponenten en assemblages.   
 
Wat ga je doen? 

- Bespreken van de designspecificaties met de accountmanagers, proces- en matrijsengineers en/of opdrachtgever 

- Maken van een projectbegroting en planning (APQP) 

- Opstellen van een programma van eisen 

- Ontwikkelen van een concept inclusief een ontwerpanalyse en prototyping 

- Toepassen van een tolerantie analyse en eventueel FEA 

- Uitdetailleren van een gevalideerd ontwerp met behulp van CAD 

- Opstellen van een testplan inclusief de uitvoering 

 
Wie ben je? 

Ondernemende instelling, hoog kwaliteitsbesef, gestructureerd. Minimaal een afgeronde HTS opleiding richting WTB, IPO of 
vergelijkbaar. Enkele jaren ervaring als productontwerper/constructeur van technisch functionele producten en/of componenten. Bij 
voorkeur ervaring met het ontwerpen in kunststof en/of rubber. Goede bekendheid met ontwerpmethoden/principes als DFMEA, DOE en 
DFA/DFM. Vaardig gebruiker van Pro Engineer wf4/PTC Creo Parametri, is een pre. Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal. 
Kennis van het spuitgietproces is een pre.  
 
Wat bieden wij: 
Helvoet investeert graag in medewerkers die van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf. Zowel interne begeleiding als gerichte 
opleiding en trainingen die jou faciliteren om je werk met plezier uit te kunnen voeren. Je werkt in een prettige en stimulerende 

werkomgeving met vrijheid voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Enthousiast geworden? 

Stuur via e-mail jouw CV met korte motivatie naar hr@helvoet.nl t.a.v. Amber Roosekrans, HR Officer. Voor meer informatie over de 
functie kun je contact opnemen met Arjen Pekaar, Manager Engineering & SHEQ, telefoon 0181- 331 333. 
  

 
Deze vacature is zowel intern als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 
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