
 

 

 
Aluxe GmbH is producent en leverancier van aluminium terrasoverkappingen, vaste wanden (kozijnen) en 
schuifwanden. Bij Aluxe ligt de focus niet alleen op een adembenemend design van de producten. Bij onze 
productontwikkeling richten we ons ook op de nieuwste, meest innovatieve technische trends. Onze moderne 
fabriek staat in het Duitse Kevelaer, net over de grens met Nederland. We zijn een sterk groeiend bedrijf dat 
continue verbetering hoog in haar vaandel draagt. 

 

TECHNICAL DESIGNER / ENGINEER (m/v) 
die met technische expertise en daadkracht ons team in Kevelaer (Duitsland) komt versterken 

 

Wat ga je doen? 

Je belangrijkste werkzaamheden zijn: 
▪ Het gevoed door klantverwachtingen, zowel 

bouw- als werktuigbouwkundig, vorm en inhoud 
geven aan de ontwikkeling van nieuwe producten. 

▪ Het vernieuwen en doorontwikkelen van bestaande 
producten met als doel een efficiëntere productie, 
een hogere klanttevredenheid en/of een betere 
kwaliteit te realiseren; 

▪ Het maken van technische 2D en 3D product- en 
detailtekeningen (voorzien van afmetingen, 
technische gegevens en instructies) alsook het 
opstellen van verpakkingsvoorschrift; 

▪ Het maken en verwerken van 
constructieberekeningen. 

▪ Aanleveren van productinformatie aan afdeling 
Inkoop en de afdeling Marketing; 

▪ Het technisch inhoudelijk ondersteunen van de 
afdeling Inkoop bij het vaststellen van 
leveringscondities. 

▪ Het voorbereiden en ondersteunen van de 
productinformatie richting klanten; 

▪ Uitwerken montagehandleidingen. 
▪ Een technisch inhoudelijke bijdrage leveren aan 

de optimalisatie van productieprocessen. 
▪ Het onderhouden en op onderdelen configureren 

van het ERP-systeem. 

 
Samenwerken 

Binnen de afdeling Techniek en Ontwikkeling werk je 

nauw samen met je collega en je onderhoudt nauwe 

contacten met de Productieafdelingen, het 

Verkoopteam en de Afdeling Inkoop. Je hebt zitting in 

verschillende overlegvormen. 

Wat verwachten we van je kennen, kunnen en willen? 

Om deze uitdagende functie goed te kunnen 

uitvoeren beschik je over een MBO+ of HBO werk- en 

denkniveau en aantoonbare (werktuig)bouwkundige 

kennis. Je hebt kennis van en ervaring in het technisch 

tekenen, zowel in 2D als in 3D. Daarnaast heb je 

kennis van productieprocessen en ervaring in de 

optimalisatie daarvan. Je bent resultaatgericht, 

oplossingsgericht en bezit goede communicatieve 

vaardigheden. Je bent een gedreven collega met een 

sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Adequate 

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een 

must, Duits is een pré. Jus over de maaltijd je ervaring 

met ERP-systemen. 

 

Hoe maken wij je blij? 

Als in de combinatie van innovatie en engineering je 

passie ligt, als je technisch breed georiënteerd bent en 

je er een uitdaging in ziet om in samenwerking met 

anderen stappen vooruit te maken, dan is deze functie 

op je lijf geschreven. Je komt te werken in dynamisch, 

sterk groeiend en innovatief bedrijf dat inmiddels zo’n 

100 medewerkers telt, maar nog altijd de sfeer een 

familiebedrijf uitademt. Je kunt rekenen op een vaste 

aanstelling in een uitdagende, inhoudelijk zeer 

gevarieerde functie in een internationale omgeving 

met veel ruimte voor eigen inbreng. We bieden je een 

aantrekkelijk salaris en ruimte om mee te groeien in 

de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. 

 

Hebben we je interesse gewekt?  

Stuur dan je sollicitatie met curriculum vitae naar ALUXE GmbH, Postfach 1262, D-47612 Kevelaer, Duitsland, t.a.v. 

Henri Kleij (Manager P&O) . Je kunt ook e-mailen naar h.kleij@redsun.eu of online solliciteren op 

www.redsun.eu/stellenmarkt Voor meer specifieke informatie over ons bedrijf verwijzen we je graag naar 

www.aluxe.eu/ 
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