
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste engineer die ons creatieve team komt versterken. 
Je werkt volop mee aan de ontwikkeling van de collectie van Tonone.

Product Engineer 
voltijd / uren in overleg

De functie 

Als product engineer werk je in het designteam en ga je aan de slag met de ontwerpen. Productontwikkeling 
van de tekentafel tot het productieproces tot aan introductie; jij volgt, beheert en begeleidt deze hele reis van 
hoogwaardige Tonone producten. 

Jouw werkzaamheden 

• Ontwikkeling, onderhoud en het optimaliseren van het productportfolio; 
• Technische uitwerking van de ontwerpen; 
• Projectmanagement; bewaking en coördinatie van het productieproces, contact met producenten en 

leveranciers. 

Jouw profiel

• Afgeronde relevante HBO opleiding bijv. werktuigbouwkunde;
• Je volgt de technische trends en ontwikkelingen;
• 3D Solidworks (vereist); 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Sociaal en enthousiast;
• Nauwkeurig, gestructureerd en doelgericht.  

Wij bieden

• Een uitdagende functie in een creatief team; 
• 25 vakantiedagen op basis van een fulltime werkweek;
• Marktconform salaris; 
• Aantrekkelijke personeelskorting; 
• Gezellig klein team - Werken in de Gruyterfabriek in ‘s-Hertogenbosch - Lekker lunchen - Tafeltennis 

Bedrijfsprofiel

Passie voor mechanica als hart en basis van eigentijds ontwerp. Hoe geven we vorm aan onze fascinatie voor 
traditionele mechanica en ambachtelijk gereedschap in eigentijdse ontwerpen? Deze uitdaging vormt de basis van 
de producten van het designlabel Tonone. De Tonone producten worden in Nederland ontworpen en geproduceerd. 
Het Tonone team heeft als basis De Gruyterfabriek in ‘s-Hertogenbosch en werkt nauw samen met lokale vakmensen. 
Elke stap in het ontwerp- en maakproces wordt met grote zorgvuldigheid en oog voor detail genomen. Tonone 
levert de lampen rechtstreeks aan de markt. Bestellingen vinden plaats via de website tonone.com. Tevens levert 
Tonone producten op maat voor projecten.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de functie, neem contact met ons op via 085 - 782 13 33.

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV + persoonlijke motivatie naar communicatie@tonone.com.


