Wie zijn wij?
Pi Development is een dynamisch en pragmatisch bureau voor productontwikkeling. Dynamisch en
Pragmatisch?! Jazeker! Gezamenlijk hebben wij een passie voor techniek die bijdraagt aan de belofte
richting onze klanten ‘’De missie van de klant gaan wij verwezenlijken (one way, or another)’’.
Ontwikkeling, optimalisatietrajecten en ‘’from scratch’’ producten ontwikkelen is onze core business.
We communiceren helder en transparant, wat bijdraagt in onze belangrijkste eigenschap; Nononsense. Is Pi dan puur techniek? Niet echt, per project streven wij altijd naar de juiste balans
tussen design, functie en vormgeving. Zo komen onze skills perfect samen met de wens van de klant.
Voel jij dat onze missie jou nodig heeft?! Top, we zijn op zoek naar:

(Senior) Productontwikkelaar
Wat ga je doen?
Ieder project begint met het inventariseren van de behoefte van de klant. Door een actieve en
nieuwsgierige instelling zorg je ervoor dat de kaders van het project duidelijk worden. Samen met het
Pi-team initieer je oplossingen en ideeën waarmee je een ‘’blown away’’ effect bij de klant gaat
creëren. Heerlijk dat je alle data hebt vergaart, nu ga je bouwen… Het concept wordt door jou
omgezet in een eerste demo model met uiteraard bijbehorende testfase. Data verzamelen, prototype
bouwen en testen is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is communicatie. Wij staan voor onze
klanten en de informatie voorziening. Jij bent dan ook zeker in de lead om onze stakeholders van alle
vorderingen op de hoogte te houden. Daarna ga je uiteraard met het team knallen bij de presentatie
van het (eind)resultaat.
Wat maakt jou interessant?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je ademt productontwikkeling
Je kunt jezelf in 3 woorden omschrijven als; creatief, inventief en doortastend
Je gaat lekker op; zelfstandig werken met bijbehorende strakke eigen planning
Je bent proactief en durft je inbreng altijd te geven
Je hebt volop ervaring met communicatie, overleg en aansturing van diverse externe partners
Je hebt een afgeronde WO / HBO opleiding Werktuigbouwkunde / IO / IPO
Je bent geen junior in de productontwikkeling, maar beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring
Het ontwerpen van mechanische producten/apparaten met 3D CAD-tools is appeltje-eitje
Je raak niet in de stress van schakelen tussen meerdere projecten
Je hebt een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Wat bieden wij?
o
o
o
o
o
o
o

Een zelfstandige en vrije functie waar jij echt je eigen inbreng mag/moet geven
Werken in verschillende segmenten en dus ontwikkel je een zeer divers portfolio
Fulltime contract van 36 - 40 uur p/w
Lekker flexibel mogen werken
Iedere dag een gezellige lunchtafel met fijne collega’s en 1x per jaar een té tof uitje
Werken op een kasteelerf, just saying…
Een marktconform salaris

Hebben we jouw interesse gewekt?
Nice! Solliciteer dan direct door jouw CV te sturen naar info@pidevelopment.nl. Toch nog even wat
info nodig? Bel gerust met ons opperhoofd Peter Komen +31 (0) 55 3014463.
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