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 TECHNISCH PRODUCT MANAGER (Elektro/ Mechatronica) 
 
Wat kan je verwachten als Technisch Productmanager (Elektro/ Mechatronica)? 
Binnen het team productmanagement speel je een belangrijke rol bij het technische beheer van onze producten. 
Kwaliteit, betrouwbaarheid, consistentie maar ook slagvaardigheid en toekomstbestendig zijn belangrijke 
bouwstenen voor ons succes. Vanuit je vakdeskundigheid draag je bij aan de hele levenscyclus van ons 
productportfolio: van ontwerp, ontwikkeling en beheer tot aan issuemanagement ligt op jouw bord. Wij hebben 
een bedrijfshistorie van meer dan 60 jaar en blijven ons continu ontwikkelen. Dit houdt in dat jij, los van het 
functieprofiel, ook de kans krijgt om te leren en jezelf te ontwikkelen. Een energieke aanpakker die wil bouwen, 
nauwgezet is, die vooral nieuws- en leergierig is, wil winnen en niet terugdeinst voor weerstand, is bij ons op zijn 
plek. 
 
Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit: 

• Het verzorgen van technologie- en technische marktanalyses en het maken van haalbaarheidsstudies voor 

(nieuwe) VL Test producten; 

• Het bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten vanuit electronica-perspectief; 

• Het verzorgen van het technisch applicatiebeheer op bepaalde productgroepen; 

• Het mede beheren van het technisch productontwerp van bestaande VL Test producten / ‘life cycle 

management’;   

• Het analyseren en structureel oplossen van technische field service issues;  

• Het maken en beheren van technische en service documentatie alsook het verzorgen van technische 

trainingen; 

• Het beheren van technische machinedossiers alsmede technische ondersteuning bij sourcing/inkoop. 

Om bovenstaande werkzaamheden goed en effectief uit te kunnen beschik je over: 

• Een afgeronde hbo-opleiding in Elektrotechniek of Mechatronica met affiniteit voor mechanica;  

• Aantoonbare affiniteit met voertuigtechniek; 

• Ruime ervaring (>5 jaar) met het lezen van constructietekeningen, hydraulische en elektrische schema’s; 

• Heb je aantoonbare affiniteit met softwareontwikkelingen; 

• Bedreven technisch-document schrijver, ook in het Engels; 

• Goede communicatieve en presentatie-vaardigheden; 

• Ervaring met productcertificeringen en CE-richtlijnen voor machinedossiers; 

• Goede luistervaardigheden; begrijp je wat de wensen/eisen zijn en deze vertalen naar oplossingen. 
 
Klaar om de volgende stap te zetten? 
Ben je enthousiast geworden voor deze functie in ons team? Solliciteer dan snel! We ontvangen graag je cv en 
motivatie voor deze functie via hrm@vltest.com. Reageren op deze vacature is mogelijk tot zaterdag 2 april 2022. 
 
Wie zijn wij? 
Van Leeuwen Test Group (VLT) is een vooraanstaande ontwikkelaar en producent van voertuig keuringsapparatuur. 
Wereldwijd wordt onze apparatuur door commerciële bedrijven en overheidsinstellingen ingezet om de kwaliteit 
van voertuigen qua veiligheid en emissie te controleren. De onderneming bestaat ruim 60 jaar, heeft 130 
werknemers en is gevestigd in Etten-Leur. De kwalitatief hoogwaardige producten worden bij VLT van A tot Z 
ontworpen en vervaardigd (mechanisch, elektronisch en software). Naast de verkoop van apparatuur ondersteunen 
we onze klanten ook bij installatie, het preventief en correctief onderhoud alsmede het kalibreren van de 
apparatuur. Ons bedrijfs-DNA is boven alles gericht op betrouwbaarheid en duurzaamheid, welke ook als dusdanig 
wordt erkend in de markt. Met de gevestigde, unieke kennis van oplossingen in voertuig keuringsapparatuur 
positioneert VLT zich als een betrouwbare, gerenommeerde speler op de wereldmarkt. De cultuur is te omschrijven 
als professioneel, hand-on, gedreven, informeel en no-nonsens. Om de beoogde groei de komende jaren ook 
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daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn we op zoek naar nieuwe collega’s voor de diverse afdelingen die hier een 
wezenlijke bijdragen aan gaan leveren. 
 
Bij VL Test zoeken we zelf naar de beste match. Organisaties die ongevraagd profielen aanbieden doen dat op eigen 

risico. 

 
 


