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Ergo Design -Industrial 

Engineering- B.V. ondersteunt al 

meer dan 25 jaar de maakindustrie 

met het:  

- opstellen van masterplannen  

- ontwerpen en optimaliseren van:  

• fabrieks-layouts, 

• logistieke concepten, 

• productie-lijnen.  

- uitvoeren van logistieke simulaties 

- 3D scannen van fabrieken 

- leveren van ergonomie expertise. 

- implementeren van verbeteringen 

op de werkvloer.  

 

Het www.smartindustrynetwork.nl 

en onze specialistische tools als 

Siemens Plant Simulation® en 3D 

laserscanning kenmerken ons 

innovatieve karakter.   

 

Opdrachtgevers bestaan vooral uit 

de (middel)grote industriële 

bedrijven in binnen- en buitenland  

(zie www.ergodesign.nl).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial Engineer  
- Logistieke Simulaties -  
 
Master ME (WB) of IEM (TBK) (0,8 - 1,0 FTE) 
 

Spreekt variatie, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid je aan en 

heeft modelleren van logistieke processen je belangstelling, dan 

ben je bij ons aan het goede adres. In verband met een 

toenemende vraag naar onze diensten zoeken wij op korte 

termijn versterking van ons simulatie-team met een pas 

afgestudeerde Master ME(WB) of IEM(TBK) met affiniteit voor 

logistieke simulaties. Je voert projecten uit voor industriële 

klanten in binnen- en buitenland. In ons team kun je uitgroeien tot 

een simulatiespecialist die zelfstandig projecten uitvoert en 

klanten adviseert. De mogelijkheid bestaat om deze baan in 

deeltijd en gedeeltelijk vanuit huis te vervullen. 

 

Taken 

- Het analyseren, ontwerpen en optimaliseren van:  

▪ productie-logistieke processen  

▪ plannings- en scheduling processen 

▪ productiebesturing op de werkvloer 

- Het bouwen van logistieke simulatiemodellen 

- Het uitvoeren van simulatiestudies 

- Uitvoeren capaciteits- en kosten-baten calculaties. 

 

Profiel 

- Master in– ME(WB) / IEM(TBK) (productie- en logistiek 

management) of andere relevante opleiding  

- Affiniteit met logistieke simulaties;  

- Ervaring met ‘Plant Simulation’ software 

- Affiniteit met optimalisatietechnieken en programmeren 

- Bekend met productieplanning en ‘shop floor control’ 

- Gestructureerd met goede balans tussen tijd en kwaliteit  

- Teamspeler, flexibel en stressbestendig 

- Dienstverlenende en zelfstandige instelling 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

- Goede communicatieve vaardigheden 

- In het bezit van rijbewijs B. 

 
We bieden 

- ‘In de keuken kijken’ bij veel bedrijven  
- Uitdagende en afwisselende projecten  
- Flexibele werktijden (deeltijd en deels vanuit huis)  
- Standplaats regio Overijssel  
- Zelfstandige projectuitvoering  
- Persoonlijk ontwikkelingsplan  
- Informele werksfeer  
- Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 

Zie je dit als een mooie uitdaging en persoonlijke ontwikkelstap, 

stuur dan je schriftelijke sollicitatie inclusief C.V. aan: 

ir. Jaap Westerink  

e-mail : j.westerink@ergodesign.nl 

tel.  : 053-4800 550    

http://www.smartindustrynetwork.nl/
http://www.ergodesign.nl/
mailto:j.westerink@ergodesign.nl

