Wil je merken tot leven brengen in Retail?
Gebruik je inventiviteit om In-Store communicatie
oplossingen voor grote merken te realiseren.
Alrec In-Store BV ontwerpt, ontwikkelt, produceert en distribueert In-Store communicatieoplossingen in de vorm van displays, shop-in-shop systemen en brand store omgevingen voor
bekende consumentenmerken in verschillende branches. Met ca. 300 medewerkers en
vestigingen in Nederland, Polen, Engeland en Frankrijk behoort Alrec tot de toonaangevende
spelers in deze dynamische markt. Onze attractieve en innovatieve producten kom je door
heel Europa in de Retail tegen.
Onze Design Factory in Mijdrecht is ingericht op snel en in hoge kwaliteit producten voor onze
klanten te ontwerpen en ontwikkelen. We streven absolute klanttevredenheid na, en werken
hiervoor in compacte klantenteams die ondersteund worden door deskundige specialisten, die
gezamenlijk meer dan 400 producten per jaar bedenken en ontwikkelen.
Voor onze constructieafdeling zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Constructeur / Product Engineer (40u/wk)
met gevoel voor design en maakbaarheid
De Constructeur is in nauwe samenwerking met de projectmanager verantwoordelijk voor het
uitwerken van de creatieve ontwerpen van onze ontwerpers of van onze klanten tot een goed
seriematig te produceren product.
Je werkt aan een grote variatie van projecten en producten en ondersteunt de klantenteams
hierin met het bedenken en het realiseren van de “best value for money” oplossing voor de
klant.
Je bedenkt effectieve en efficiënte oplossingen, zowel gebruik makend van onze eigen
productiecapaciteit als die van diverse toeleveranciers. Je hebt een goed gevoel voor design
en bent daardoor in staat pragmatische afwegingen te maken tussen het uiterlijk van het
product en de technische aspecten.
Je bent commercieel ingesteld en hebt een goed inzicht in maakbaarheid en kostprijzen. Je
bent flexibel en kan snel schakelen tussen diverse projecten met strakke deadlines en tegelijk
ben je een gestructureerd werker die het overzicht behoudt.

Functietaken:
- Het ondersteunen van onze creatieve 3D ontwerpers tijdens het creatieve proces met het
beoordelen van technische haalbaarheid en het optimaliseren van de ontwerpen op
kostprijs.
- Het in samenwerking met de projectmanagers schetsmatig uitwerken van een
conceptconstructie of meerdere alternatieve constructies van de gemaakte ontwerpen ten
behoeve van een kostprijsindicatie.
- Het afstemmen van productietechnische details, hetzij met onze eigen productie hetzij met
toeleveranciers, met betrekking tot het optimaliseren van maakbaarheid en prijs

- Het compleet technisch uitwerken / uit ontwikkelen van de conceptconstructies, d.m.v. het
maken van de benodigde (3-D) tekeningen, voor het produceren van een prototype of ten
behoeve van een aan de klant op te leveren technisch tekeningenpakket.

Wij vragen:
- HBO werk en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring, in een technische
achtergrond, bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde of Industrieel Product Ontwerpen
- Uitstekende vaardigheid in 3-D en 2-D CAD pakketten (bij voorkeur Inventor) en bij voorkeur
ook vaardig in het maken van handschetsen.
- 2 tot 4 jaar werkervaring, werkervaring in de branche van displays, interieur- of meubelbouw
is een pré.
- Kennis van verschillende productietechnieken, waaronder metaal- en kunststof- bewerking.
- Ervaring met construeren en ontwikkelen van samengestelde producten uit diverse
onderdelen, met bij voorkeur ook ervaring in het ontwikkelen van bijv. kunststof spuitgietdelen en aluminium extrusieprofielen.
- Een leergierige instelling om de technische kennis van de productietechnieken van Alrec en
haar toeleveranciers tot in de details te leren beheersen en toe te passen
- Een flexibele teamspeler die sociaal vaardig is en communicatief sterk en zelfstandig zijn
werk kan plannen en kan overzien.

Indien je meer informatie over deze vacature wilt hebben kan je contact opnemen met Hans
Verheul (Hoofd Constructieafdeling, 0297-291024) of met Rob Bergervoet (Manager
Productontwikkeling, 0297-291089)
Indien je interesse hebt in deze functie kan je je sollicitatie met kort en helder CV richten aan:
Alrec In-Store B.V.
De heer H. Verheul
Postbus 260
3640 AG Mijdrecht
Tel: 0297-291000
E-mail : hans.verheul@alrec.com
Website : www.alrec.com

