Bij Tricas Industrial Design & Engineering zijn we gespecialiseerd in
productontwikkeling. Daarbij ligt onze focus op het combineren van mechanica
en elektronica. Ons team heeft één gezamenlijke missie: samen met klanten
nieuwe, innovatieve producten ontwikkelen.
Binnen ons team van vijftien getalenteerde mensen, heeft ieder zijn of haar
eigen specialiteit. We willen samen leren, groeien en onszelf iedere dag
verbeteren om onze missie na te streven.

Tricas
Popovstraat 48
8013 RK Zwolle
The Netherlands
Tel +31 38 3374871
Info@tricas.nl

tricas is op zoek naar een gedreven

JUNIOR PRODUCTVORMGEVER
De functie
Als productvormgever houd jij je dagelijks bezig met vertalen van de klantwens naar een
realiseerbaar product. Je maakt onderdeel uit van de afdeling product design. Ben jij goed op
conceptueel vlak, heb je een uitmuntend gevoel voor vormgeving en ben je in staat dit voor de
klant te visualiseren en die te verrassen met jouw frisse blik? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De productvormgever die wij zoeken is uiteraard in staat om het gehele ontwerp traject, als
onderdeel van het team, te dekken, maar heeft een duidelijke voorkeur voor vormgeving,
beleving en uitstraling. Je bent conceptueel sterk en weet je ideeen goed te visualiseren en
over te brengen. Daarnaast durf je net iets verder te gaan dan de klant voor ogen had.
Vanuit de kennis en de ervaring van Tricas help jij klanten bij het verder ontwikkelen van hun
producten.
Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een productvormgever om ons team te versterken. Je voldoet aan de
volgende eisen:
je beschikt over een uitgesproken passie voor vormgeving en productbeleving;
je beheert surface modeling in Solidworks of vergelijkbaar 3D CAD software;
je beschikt over een afgeronde wo/hbo-opleiding richting Product Design of vergelijkbaar;
je hebt je 1 a 2 jaar ervaring of je studie onlangs afgerond;
je bent ondernemend, pro-actief en een zelfstandige werker;
je beheerst Engels in woord en schrift;
Je bent bijvoorkeur in bezit van rijbewijs B.
Ons aanbod
Bij Tricas krijg je een veelzijdige rol met eigen verantwoordelijkheid. Je ondervindt de
voordelen van het werken in een kleinere organisatie, zoals korte lijnen en snel schakelen.
Daarnaast heb je de voordelen van de professionaliteit en organisatie van onze totale
bedrijvengroep. We bieden je uitzicht op een vaste baan en een salaris in overeenstemming
met je ervaring. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die minimaal 32 uur per week willen
werken.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en cv naar r.vandenbrink@tricas.nl, ter attentie van Raymond van den
Brink.
Wil je eerst meer weten over de functie of ons bedrijf? Neem dan contact op met Raymond van
den Brink via 038-337 4871.
Tricas is onderdeel van een wereldwijd werkende bedrijvengroep, met het hoofdkantoor in Kampen en bedrijven in onder
meer Polen, Groot-Brittannië en de Dominicaanse Republiek. Met meer dan duizend getalenteerde en ondernemende mensen
ontwikkelen, bouwen en onderhouden we high volume machineplatforms, werken we we aan productontwikkeling en doen we
aan performance improvement. Binnen deze groep is Tricas de specialist op het gebied van productontwikkeling en innovatie.

