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VACATURE SENIOR PRODUCT ENGINEER 

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 ervaren product 

engineer die ons kan helpen nieuwe en betere producten te ontwikkelen. 

 

Hoe ziet je baan als Senior Product Engineer eruit? 

Je gaat deel uitmaken van het ontwerpteam en zal op basis van ontwerpspecificaties functionele 

producten en apparaten uitwerken tot produceerbare resultaten. Je werkt samen met de 

opdrachtgever, projectmanager, leveranciers en je collega engineers en designers. Dit doe je door 

slimme en doordachte constructies en functies te bedenken, deze te modelleren in 3D CAD, en ze te 

valideren met testen en het maken van prototypes. Daarbij zoek je altijd de juiste balans tussen 

functionaliteit, kostprijs en maakbaarheid. De gevalideerde ontwerpen zul je gaan detailleren en 

gereed maken voor productie. Daar waar nodig coördineer, begeleid en controleer je de eerste 

prototypes, FOT’s en 0-series zodat uiteindelijk de definitieve productie-versies kunnen worden 

vrijgegeven aan onze opdrachtgevers. 

 

Wat wij zoeken: 

▪ Je hebt een afgeronde HBO / WO opleiding Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar 

▪ Je hebt 5+ jaar ervaring in een soortgelijke functie  

▪ Je hebt ervaring met projectmatig werken voor verschillende opdrachtgevers, ervaring bij een 

ingenieursbureau / ontwerpbureau is een pré 

▪ Je hebt ervaring met SolidWorks 

▪ Je hebt affiniteit met (serie) producten en productontwikkeling in het algemeen 

▪ Je bent technisch aangelegd en hebt oog voor innovatieve oplossingen 

▪ Je kunt producten technisch uitwerken voor productie en hebt verstand van functies, constructies, 

productietechnieken & assemblage 

▪ Je bent niet alleen theoretisch onderlegd, maar je hebt ook 2 rechterhanden en voelt je thuis in de 

werkplaats om prototypes te bouwen en testen 

▪ Je bent in staat het voortouw te nemen in een project, en zo samen met de opdrachtgever en 

teamleden een project van begin tot eind in goede banen te leiden 

▪ Je hebt een zelfstandige en ondernemende houding, en de ambitie om jezelf en Dynteq verder te 

ontwikkelen 
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Wat wij bieden: 

▪ Een gedreven en collegiaal 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 en even relaxen 

 

Geïnteresseerd? 

Ben jij die senior product engineer die samen met ons nieuwe en betere producten wil ontwikkelen? Dan 

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

naar Rob Lenferink voor meer informatie. 


