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VACATURE PRODUCT DESIGNER 

Dynteq is een industrieel ontwerpbureau gevestigd in Enschede. Wij helpen organisaties vernieuwen door 

toekomstbestendige producten te ontwikkelen. We doen dit met een bevlogen team van technische engineers 

en designers, werkend vanuit een voormalige F16 shelter op Technology Base. In de afgelopen jaren zijn we 

hard gegroeid naar een team van 15 getalenteerde specialisten, die iedere dag een topprestatie leveren. Met 

veel ambitie zetten we de groei van Dynteq door, en daarom zijn we op zoek naar een Product Designer die 

samen met ons nieuwe en betere producten wil ontwikkelen. 

 

Hoe ziet je baan als Product Designer eruit? 

Je zal deel uitmaken van ons ontwerpteam waarin je dagelijks bezig bent met het omzetten van 

(abstracte) vraagstukken naar concrete productconcepten. Deze productconcepten visualiseer je met 

schetsen, 3D CAD renderings, en presenteert deze aan opdrachtgevers. In onze werkplaats werk je ze 

uit tot fysieke modellen om de vormgeving en de werking van je ideeën te testen. Samen met product 

engineers worden gevalideerde ontwerpen gedetailleerd en gereed gemaakt voor productie. De 

product designer die wij zoeken is uiteraard in staat om het gehele ontwerptraject te doorlopen maar 

je kracht en ambitie zit in de conceptuele fase. Je zult werken aan een grote verscheidenheid van 

producten, denk aan; tuinverlichting, fietsen (en accessoires), professional equipment en meer.  

 

Wat wij zoeken: 

▪ Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding Industrial Design (of vergelijkbaar); 

▪ Je hebt 3+ jaar ervaring in een soortgelijke functie (ervaring bij een ontwerpbureau is een pré); 

▪ Je bent sterk in het visualiseren van je ideeën en concepten (schetsen, 3D, modellen) en weet 

deze overtuigend te presenteren, zowel intern als extern; 

▪ Je hebt een uitstekend gevoel voor vormgeving en functioneel ontwerpen; 

▪ Je hebt ervaring met de volgende programma’s (of vergelijkbaar): SolidWorks, Adobe Creative 

suite, Keyshot; 

▪ Je hebt ervaring met projectmatig werken voor verschillende opdrachtgevers. 

 

Jij bent: 

▪ Communicatief sterk: je kunt je ideeën en concepten effectief communiceren, zowel intern als 

extern; 

▪ Stressbestendig: je houdt overzicht, je bewaakt deadlines en communiceert met alle betrokken 

partijen in meerdere, gelijktijdig lopende ontwerpopdrachten; 

▪ Resultaatgericht en gemotiveerd om innovatieve oplossingen te bedenken; 

▪ Gedreven: je streeft altijd naar de beste oplossing binnen gestelde kaders en weet de juiste 

keuzes te maken; 

▪ Een teamplayer: je hebt ervaring met het werken in multidisciplinaire teams en weet waar jouw 

krachten liggen. 

 

Wat wij bieden: 

▪ 32-40 uur per week, in overleg; 

▪ Een gedreven en hecht team in een inspirerende en creatieve werkomgeving; 

▪ Veel ruimte voor je eigen inbreng, groei en ontwikkeling; 

▪ Een unieke werkplek; je komt met ons te werken in een voormalig F16 shelter op Technology 

Base in Enschede; 

▪ Je draagt bij aan gave, betekenisvolle projecten, van elektrische onderzeeërs tot mobiliteit 

oplossingen voor de toekomst; 

▪ Dagelijks gezamenlijke lunch, een tafeltennis competitie en maandelijkse teamactiviteiten. 
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Geïnteresseerd? 

Ben jij die Product Designer die samen met ons nieuwe en betere producten wil ontwikkelen? Dan willen we 

je graag leren kennen! Stuur je reactie en portfolio naar vacatures@dynteq.nl of bel 053-4367333 en vraag 

naar Rob Lenferink voor meer informatie. www.dynteq.nl. 

http://www.dynteq.nl/

