
SALES ENGINEER  (FULLTIME) 

Voor de productgroep deuren, ingangen en windbrekers zijn wij op zoek naar 
een enthousiaste collega, als uitbreiding op ons bestaande team, voor het 
uitwerken en aandragen van oplossingen voor complexe vraagstukken.

Taken:
• Je ontwerpt deuren voor specifieke schepen op basis van onze 

bestaande concepten door deze uit te werken tot CAD-tekeningen die 
productiegereed zijn;

• Je ontwerpt op een kosteneffectieve manier waarbij je rekening houdt 
met de maakbaarheid, gemak van onderhoud en een lange levensduur 
in maritieme omstandigheden;

• Je streeft naar een modulaire opbouw van onze producten en zorgt 
daarmee voor de nodige flexibiliteit voor de uiteenlopende wensen van 
onze klanten;

• Je geeft waar nodig een toelichting op de gemaakte ontwerpen aan 
werkvoorbereiding, productie en installatie;

• Je biedt ondersteuning aan de verkoopafdeling met betrekking tot klant 
specifieke lay-out- en designvraagstukken;

• Je draagt zo nu en dan bij met je kwaliteiten op de andere 
productgroepen;

• Je neemt deel aan klantbezoeken om op een proactieve wijze ideeën 
aan te dragen en vragen te beantwoorden;

• Je ontwikkelt nieuwe concepten voor de productgroep deuren in nauwe 
samenwerking met de afdelingen verkoop en productie.

Profiel:
• Afgeronde technische HBO opleiding (werktuigbouwkunde, luchtvaart, 

maritiem, automotive, mechatronica);
• Ervaring met klantgericht werken;
• Goed ruimtelijk inzicht;
• Interesse in de jacht- of scheepsbouw is een pré;
• Ervaring met CAD pakketten zoals Autodesk Inventor;
• Affiniteit met van elektronische besturing, pneumatiek en 

sterkteberekeningen;
• Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal in woord en 

geschrift;
• Communicatief vaardig en zelfstandig;
• Kennis van werkplaatstechnieken en processen. 

Ook als je denkt voor deze vacature in aanmerking te komen doordat je je 
vaardigheden op een andere manier hebt opgedaan, zien we je sollicitatie 
met belangstelling tegemoet.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je tijdens kantooruren contact 
opnemen met Marco Lips (Engineer), tel. 0527 243500.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je met 
een schriftelijke motivatie. Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling HRM.

Rondal BV 
t.a.v. afdeling HRM, Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove
E-mailadres: vacatures@rondal.com

Wij zijn op zoek naar:

www.rondal.com

Rondal BV is gespecialiseerd in de 

productie en verkoop van een breed 

scala aan toebehoren voor zeil- en 

motorjachten, dat geleverd wordt aan 

jachtwerven in binnen- en buitenland.

De door Rondal ontwikkelde custom-

built lieren, luiken, deuren, masten 

en dekbeslag vinden hun weg naar 

de grootste zeiljachten ter wereld en 

moeten daarbij voldoen aan de uiterst 

hoge eisen die jachteigenaren stellen 

als gevolg van de ongeëvenaarde 

technologische ontwikkelingen die de 

afgelopen jaren in de superjachtwereld 

hebben plaatsgevonden. 

Rondal denkt daarom vooruit in alle 

aspecten van productontwikkeling  

en bedrijfsvoering door steeds weer 

nieuwe materialen en technologieën 

toe te passen en in te spelen op de 

steeds verdergaande eisen en verwach-

tingen, zonder enig compromis te doen 

aan de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van onze producten. Wij bieden slimme 

oplossingen voor complexe vragen.

Wij noemen dat THINK AHEAD.

www.royalhuisman.com


