
 

 

 

 
Henkelman B.V. in ’s-Hertogenbosch is wereldwijd marktleider en gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie (assemblage) 

en verkoop van vacuüm verpakkingsmachines. De ruim 16.000 machines worden via een uitgebreid dealernetwerk in ruim 90 

landen verkocht aan eindgebruikers in de food en non-food industrie. Het succes van de onderneming is gebaseerd op de 

betrokkenheid en inzet van het personeel (ruim 70 medewerkers), geavanceerde kennis van vacuümtechnieken, kwalitatief 

hoogwaardige producten, klantgerichte service en een uitstekende leverbetrouwbaarheid.  De afdeling Engineering en Techniek 

vormt het technisch hart van de organisatie. Om deze afdeling aan te sturen en te zorgen voor bedrijfsbrede product- en 

procesverbetering zijn wij namens Henkelman op zoek naar een:   

Manager Product Engineering en Techniek 
Communicatieve initiator van product(ie) optimalisaties  

 
Belangrijke technische kartrekker voor de aansturing en ondersteuning van technische projecten, 

effectieve bedrijfsprocessen en de uitbesteding van modules aan de toeleveranciers.   

De functie 
 
De Manager Product Engineering en Techniek is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve output van de afdeling. 

Je initieert aanpassingen op bestaande ontwerpen, re-design, nieuwe toepassingen en zorgt voor technische support voor 

Inkoop en Productie. 

Kerntaken: 

� Prioriteiten bepalen,  verdelen taken en projecten over de afdeling. 

� Aansturen en ontwikkelen van 4 Engineers (Mts en Hts wtb en Hts elektro). Je creëert synergie, een prettige 

werksfeer en teamspirit. Je werkt zelf, indien nodig, ook mee op de afdeling als meewerkend voorman. 

� Definiëren van scope van de projecten (tijd, budget, resources, output, kwaliteit), coördinatie en bewaken van de 

voortgang. 

� Mede aansturen van de leveranciers (outsourcing partners) op het gebied van performance en meedenken over 

innovaties en nieuwe productie-, engineering- en automatiseringen technologie: optimaliseren van de product en 

productiemethodes.  

� Frequent contact met de werkvloer over mogelijke productverbeteringen. 

� Vastleggen processen, zorgen voor de juiste productdocumentatie, exploded views. 

� Mede ontwikkelen toekomstvisie, incl. pragmatische ‘technologie roadmap’. 

� Ondersteunen en faciliteren van Internationale productintroducties.  

� Managen en oplossen van technische issues met klanten. 

� Rapporteert aan de Algemeen Directeur. 

 

Henkelman zoekt 
  
Een sterke leider die het product(ie-) engineering proces coördineert en optimaliseert. Het technisch (lange termijn) geweten, 

oplossingsgericht en in staat om het totale bedrijfsproces te overzien. Een manager die regelmatig op de werkvloer aanwezig 

is en in overleg met de assemblage monteurs verbeteringen doorvoert in het productie/assemblage proces..  

Je profiel:  



 

 

� Technische opleiding op hbo-niveau, bij voorkeur, wtb, proces- of besturingstechniek.  

� Minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende/coördinator, bijvoorbeeld als manager engineering, lead engineer of hoofd techniek in 

een maakbedrijf. Ervaring in de seriematige machinebouw of module/assemblage omgeving is een belangrijke pre. 

� Minimaal 5 jaar ervaring als (mechanical) engineer of tekenaar/constructeur (Solidworks of vergelijkbaar). 

� Ervaring met het coördineren van contacten met techniek- en product gerelateerde toeleveranciers (outsourcing).  

� Ervaring met technisch projectmanagement en uitstekende beheersing van ERP-systemen, bij voorkeur met Infor LN/Baan.  

� Nederlands en Engels in woord en geschrift.  

 

Henkelman biedt 
 
Een brede rol als manager en technisch organisator met veel ruimte voor eigen ideeën. Een financieel zeer gezond en 

wereldwijd vooraanstaand familiebedrijf. Een gevarieerd takenpakket als leidinggevende specialist en technische linking pin 

naar de werkvloer. Een open, informele bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. Collegiale betrokkenheid is 

vanzelfsprekend en eigen initiatief wordt gewaardeerd. Prima salarispakket. 

 

Interesse? 
Reageer dan met je CV en korte motivatie brief via www.mercuriurval.nl. Je vindt de vacature met ref nr.  6947 of via de 

zoekterm “Henkelman”. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Peter Duyvestijn, Senior Consultant van Mercuri 

Urval, tel. 040-266 98 00. Kijk voor meer informatie op www.henkelman.com 

 


