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Ergo Design -Industrial 

Engineering- B.V. ondersteunt al 

meer dan 30 jaar de maakindustrie 

met het:  

- opstellen van masterplannen  

- ontwerpen en optimaliseren van:  

• fabriek lay-outs 

• logistieke concepten 

• productielijnen 

- uitvoeren van logistieke simulaties 

- 3D scannen van fabrieken 

- leveren van ergonomie expertise. 

- implementeren van voorgestelde 

verbeteringen op de werkvloer.  

 

 

Opdrachtgevers bestaan vooral uit 

de (middel)grote industriële 

bedrijven in binnen- en buitenland  

(zie www.ergodesign.nl).  

 

 

 

 

Industrial Engineer – Factory Design – 
HBO-WO WB / TBK of Logistiek (0,8 – 1,0 FTE) 

  
Spreekt variatie, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid je aan en heeft 

het ontwerpen van fabrieken, productie en interne 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 IE-team. 

 

Om ons team te versterken zoeken wij een communicatieve Industrial 

Engineer die graag ontwerpt en verbetert op een conceptueel niveau 

en affiniteit heeft met productie en interne logistiek. In ons team is 

volop ruimte om je verder te ontwikkelen als Factory Design specialist 

die zelfstandig projecten uitvoert en klanten adviseert. 

   

Taken 

• Analyseren, ontwerpen en optimaliseren van: 

• logistieke processen 

• fabricage- en assemblageprocessen 

• fabrieks- en magazijn lay-outs 

• Implementatie-support op de werkvloer 

• Ondersteunen en adviseren van onze klanten 

 

 Profiel 

• HBO-WO WB, TBK of Logistiek 

• Bij voorkeur enige ervaring in productie / logistiek  

• Affiniteit met ontwerpen en optimaliseren  

• CAD ervaring  

• Gestructureerd met balans tussen kwaliteit en tijd  

• Teamspeler, flexibel en stressbestendig  

• Goede beheersing van Nederlands en Engels  

• Dienstverlenende en zelfstandige instelling  

• Goede communicatieve vaardigheden  

• In het bezit van rijbewijs B. 

 

 We bieden 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Marktconform salaris, pensioentoeslag, winstdeling, reis- en 

onkostenvergoeding 

• ‘In de keuken kijken’ bij veel bedrijven  

• Uitdagende en afwisselende projecten  

• Flexibele werktijden 

• Mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken  

• Ontwikkel en doorgroeimogelijkheden 

• Uitzicht op vast dienstverband 

 

 Interesse 
Zie je dit als een mooie uitdaging en persoonlijke ontwikkelstap, dan 

horen wij graag van jou. Om te solliciteren of om vragen te stellen 

over deze functie of de procedure kun je contact opnemen met Gerald 

Raangs. 

 g.raangs@ergodesign.nl  of  +31 53 4800 558 

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

