
Functieomschrijving 
Wij zoeken een ambitieuze Productontwikkelaar met relevante ervaring en 
interesse in het speelveld. Nieuwe materialen en ontwikkelingstechnieken 
volg je op de voet en je hebt een uitstekende beheersing van 3D-software. 
Jouw  ‘doeners’-mentaliteit en oplossend vermogen dragen zorg voor 
de ontwikkeling van nieuwe producten en verbeteringen in bestaande 
producten binnen de collectie van De Vorm. Je bewaakt kwaliteit, kosten 
en planning en houdt hierbij het overzicht. Omdat we een internationaal 
georiënteerd bedrijf zijn is het van belang dat je de Engelse taal uitstekend 
beheerst. Tenslotte werk je makkelijk samen met collega’s en externe 
partijen en heb je plezier in het begeleiden van stagiaires.

Verder bestaan je dagelijkse werkzaamheden onder andere uit:
• Contact onderhouden met fabrieken en externe ontwerpers
•  Uitwerken en productie-klaar maken van nieuwe producten
•  Kwaliteitsstandaarden opzetten, bewaken en controleren
•  Beheer projectplanning en bewaken van budgetten
•  Maken van modellen en prototypes
•  Uitvoeren van materiaalonderzoek

Functie-eisen 
•  Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
•  Je hebt grote kennis van materialen en productietechnieken
•  Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord  
 en geschrift
•  Uitstekende beheersing van 3D software pakketten
•  Je bent pragmatisch met een creatieve inslag
•  Je werkt zeer nauwkeurig naar deadlines toe
•  Je hebt grote affiniteit met design en/of architectuur
•  Woonachtig in Arnhem of omgeving

Wij bieden een mooie werkomgeving, ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling en een marktconform salaris. Daarnaast houden wij 
regelmatig borrels en teamuitjes en faciliteren wij sportmogelijkheden!

Enthousiast geworden? Uw motivatie en CV kunt u richten aan  
Jeroen ter Hoeven: jeroen@devorm.nl.

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
Dank voor uw begrip.

A Leemansweg 45
 6827 BX Arnhem
 The Netherlands

T +31(0) 268 200 360 
E info@devorm.nl 
W devorm.nl

Productontwikkelaar (40 uur)

De Vorm is een snelgroeiend meubellabel voor 
de internationale, zakelijke markt. Succes boeken 
wij door samenwerkingen met uiteenlopende 
ontwerpers en interieurarchitecten. Vanwege de 
groei zijn wij op zoek naar uitbreiding binnen de 
afdeling Productontwikkeling! 

Bedrijfsprofiel 
De Vorm is een snelgroeiend meubellabel 
voor de internationale zakelijke markt. Wij 
ontwerpen en verkopen design meubels voor 
kantoren, horecagelegenheden en openbare 
ruimtes. De focus ligt daarbij op het creëren van 
duurzame meubels waarbij materiaalinnovatie 
of productietechniek altijd het uitgangspunt 
is. Zo maken wij bijvoorbeeld meubels van 
gerecyclede plastic flessen. Wij werken nauw 
samen met internationale interieurarchitecten en 
ontwerpers.

www.devorm.nl


