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Word jij een koploper op het gebied van het 
ontwikkelen van nieuwe producten?
Coppens Groep zoekt een Product Engineer die kan adviseren, ontwikkelen en verbeteren. Met 
als resultaat; product(concepten) waarvan iedereen gelukkig wordt
 
De Coppens Groep
De Coppens Groep bestaat uit Coppens Stal-techniek, Coppens Agri-techniek en Coppens Metaal-techniek. Coppens Productie-techniek 
fungeert als interne toeleverancier voor de bedrijven binnen de ‘groep’. 
 
We komen uit hetzelfde nest. En dat merk je. Niet zozeer in wat we doen, maar vooral in hoe we het doen. En in wie we zijn. Doordenkers en 
doorpakkers. Liefhebbers van vooruitgang. Nuchter, maar gedreven. Met als doel: (agrarische) klanten door middel van automatisering en 
hoogwaardige technologieën efficiënter en effectiever laten ondernemen.

 
Functieprofiel
Als Product Engineer ligt voor jou de focus op advisering gericht op de beste productiemethode en het ontwikkelen van nieuwe producten 
vanuit klant- en marktvraag. Je werkt hierbij onder leiding van de Bedrijfsleider van Coppens Productie-techniek. Enige ervaringen in een 
soort gelijke functie vinden we fijn. Tegelijkertijd zoeken we iemand die door zijn passie en enthousiasme komt tot slimme ideeën en effectieve 
en efficiënte product(concepten). Dat zit ‘m veel meer in intrinsieke motivatie dan jarenlange ervaring. Over ervaring gesproken; het kunnen 
werken met 3D tekenpakketten is wel een absolute eis. Tot slot is het -zowel voor jouzelf als voor ons- prettig wanneer je (enige) affiniteit hebt 
met de agrarische sector. Noem het een sterke pré.

VACATURE PRODUCT ENGINEER

Je taken bestaan uit
•  Aanpassen maatvoering bestaande producten / product 

(concepten)
• Advisering in de beste productiemethode
• Ontwikkelen nieuwe producten vanuit klant- en marktvraag
• Ontwikkelen en tekenen van productiehulpmiddelen
•  Bedenken en uitwerken van concepten in samenspraak afdeling 

Verkoop en klanten
• Opstellen kostprijscalculaties van artikelen
•  Projectplanning en voortgangsbewaking binnen de ontwikkeling- 

en ontwerpfase van projecten
•  Re-engineering van bestaande concepten met als doel; 

verbetering en het realiseren van kostprijsverlaging
•  Het vervaardigen van ontwerp-, montage- en detailtekeningen 

met behulp van Solid Edge
•  Ondersteuning van de afdeling Verkoop in jouw rol als Project 

Engineer
• Up-to-date houden van project-data
• Initiëren en actief deelnemen aan verbeterprojecten

Wij vragen:
• MBO+/HBO werk- en denkniveau
• Affiniteit met de agrarische sector is een pre
•  Iemand die komt met nieuwe én vooral slimme ideeën 

(oplossingen)
• Ervaring met (Solid Edge) 3D tekenpakket

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij 
Leon Geraedts, telefoon +31 (0)6 10 25 80 85 of kijk op 
www.werkenbijcoppens.nl

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar:
Coppens Groep, Heijerdijk 1, 5563 BP Westerhoven. 
Ter attentie van Leon Geraedts of mailen naar 
HR@coppensgroep.nl
 
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

•  Praktische kennis van productietechnieken en- processen, met 
daarbij de motivatie om deze te optimaliseren

• Sociaal en communicatief vaardig
• Grote mate van zelfstandigheid

Wij bieden:
•  Een uitdagende en afwisselende functie met een grote mate 

van zelfstandigheid
• Uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
•  Een uiterst moderne productiefaciliteit met vooruitstrevende 

technologieën
•  Een prettige en vooruitstrevende werkomgeving, binnen een 

gemotiveerd team
•  Een financieel gezond bedrijf, met een stevig fundament onder 

de toekomst

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


