Product Innovation Engineer
Locatie: 's-Gravenzande

Krijg jij als engineer energie van innovatie en het continu verbeteren van producten, systemen en
processen? En draag je graag een steentje bij aan een duurzame toekomst? Lees dan snel verder!
Als toeleverancier van de tuin- en kassenbouw ben je bij BOAL Systems onderdeel van de oplossing.
Wereldwijde problemen zoals het tekort aan voedsel en zoet water worden hier aangepakt. Dat vraagt
om innovatieve ideeën en de drive om te vernieuwen en verbeteren. Deze groeiende club heeft een
volledige R&D afdeling in eigen huis en jij bent daar onderdeel van. Jij staat als Product Innovation
Engineer aan de basis van nieuwe technieken op het gebied van dek- en gevelsystemen voor de
glastuinbouw en foliekassen.
Lijkt dat je wat?
Als Product Innovation Engineer ben je
verantwoordelijk voor het ontwikkelen,
optimaliseren en technisch beheren van alle
BOAL-kasdekproducten en -systemen. Bij de
nieuwe en complexere systemen maak je vanuit
technische expertise keuzes in het aan de klant
aan te bieden systeem o.b.v. haalbaarheid en
wenselijkheid. Denk hierbij ook aan het uitvoeren
van kostberekeningen.
Dit is wat je gaat doen:
Ontwikkelen, optimaliseren en technisch
beheren van kasdekproducten en –systemen;
Geven van deskundig advies over haalbaarheid
en kosten;
Maken van ontwerp-, systeem- en
constructietekeningen;
Deelnemen aan business development
projecten;
Verbetermogelijkheden signaleren en
opvolgen.

De afdeling Engineering bestaat uit Product
Innovation Engineers, Projectmanagers en Project
Engineers (werkvoorbereiders). Het totale team
bestaat uit ongeveer twintig collega’s. Je
rapporteert rechtstreeks aan de Director
Engineering.
De ideale kandidaat neemt mee:
Je hebt een HBO werk- en denkniveau in een
relevante technische opleiding, bijvoorbeeld
Werktuigbouw of Bouwkunde;
Ruime kennis en ervaring in CAD- tekenen
(AutoCad 2D en Inventor 3D);
Sterk conceptueel en analytisch
denkvermogen;
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
uitstekend werken. Je draagt bij aan het
gemeenschappelijk doel door het maken en
nakomen van heldere en meetbare afspraken
en je staat open voor de mening van anderen;
Je bent proactief, zorgvuldig, gestructureerd
en hebt een hoog kwaliteitsbewustzijn;
Affiniteit met de (kassen)bouwsector of
tuinbouwtechniek is een pré.

Waarom zou je solliciteren?
Vanwege onze dynamiek: we werken aan
grote veranderingen, maar ook kleine.
Daarmee is er genoeg ruimte voor jou om
verbeteringen en innovaties aan te dragen;
De groeimogelijkheden: samen met het
Engineering team werk je aan diverse
projecten en is er altijd ruimte om jezelf verder
te verbeteren, zowel op persoonlijk gebied als
vakinhoudelijk;
De bedrijfsstructuur: de BOAL Group kent een
platte bedrijfsstructuur met een open cultuur
en toegankelijke lokale managementteams en
de BOALboard;
Internationaal georiënteerde werkomgeving:
Een bedrijf in groei en ontwikkeling met een
belangrijke rol binnen het wereldwijde
voedselvraagstuk.
·Onze ESG-duurzaamheidsstrategie: Wij staan
voor een duurzame wereld en doen er alles
aan om de impact van onze activiteiten op
mens en natuur te minimaliseren.

Wil je bij ons komen werken?
Voor vragen over deze functie kun je contact
opnemen met Milou van Ruijven, onze recruiter,
via 06 27 27 29 56. Jouw sollicitatie (motivatie en
CV) kun je sturen naar careers@boalgroup.com.
Gelijke kansen voor iedereen
We werken aan een divers team dat elkaar
aanvult met hun kennis, achtergrond en
capaciteiten. Ongeacht geslacht, leeftijd, ras,
levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap,
etc. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het
vinden van een baan. Wij kijken alleen naar de
vaardigheden, competenties en talenten van een
persoon. Dat is waar het namelijk echt om gaat.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is
niet gewenst.

