
A.O. Smith Water Products Company B.V. is gevestigd in Veldhoven, opgericht in 1972, heeft vestigingen in Turkije en 
Engeland en is een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf A.O. Smith Corporation. Wij ontwikkelen, fabriceren en 
assembleren warmwaterboilers voor o.a. hotels, campings en sportfaciliteiten.

Daarnaast produceren wij apparatuur voor waterzuivering en waterbehandeling. A.O. Smith Water Products Company Nederland is 
het hoofdkantoor voor Europa en telt 90 medewerkers. In totaal werken we in Europa met +/- 200 medewerkers.
Wij bieden de markt meer dan alleen betrouwbare warmwateroplossingen. Zo denken wij graag mee over innovatieve toepassingen 
en bieden we service, advies en ondersteuning op een hoog niveau. Onze kernwaarden: Innovatief - Ontzorgen van de klant - Beste 
oplossing voor elke applicatie.

Voor de afdeling Engineering, bestaande uit 10 personen, 
zijn we per direct op zoek naar een fulltime:

Project Engineer op hbo-niveau
Engineering fungeert binnen het bedrijf als productkenniscentrum en is actief op het gebied van productontwikkeling en -verbetering, 
productinnovatie, kwaliteits- en verkoopondersteuning. Engineering beschikt over een volledig ingericht testlaboratorium voor product-
ontwikkeling en het verrichten van keuring-technische metingen.

De functie
• Ontwikkeling van nieuwe producten op basis van de project-

specificaties
• Actualiseren of verbeteren van bestaande producten op basis van 

de projectspecificaties en/of veranderende wet- en regelgeving
• Ontwerpen en productierijp maken van nieuwe producten of 

productaspecten
• In kaart brengen van product- en productiekosten
• Het analyseren en interpreteren van meetgegevens van de  

Test Engineers die in het testlaboratorium actief zijn (voor jou)
• Coördineren van productontwikkelings- en/ of product-

verbeterings projecten
• Sturing geven aan een multidisciplinair projectteam
• Maken en beheren van projectplanningen
• Rapporteren van projectvoortgang en projectstatus
• Onderhouden van contacten met keuringsinstanties en  

toe leveranciers
• Ondersteuning geven bij kwaliteitsproblemen in samenwerking 

met de afdeling Kwaliteit.
• Ondersteuning geven aan onze serviceafdeling bij probleem-

gevallen in het veld.

De ideale kandidaat
• Afgeronde opleiding Werktuigbouwkunde, Installatietechniek  

of Energietechniek op hbo-niveau 
• Ervaring met gas-verbrandingstechniek en warmte leer is een pré
• Affiniteit met elektrotechniek en/of elektronica (hardware en software)
• Affiniteit met informatica (internet, connectiviteit)
• Enkele jaren werkervaring
• Communicatief vaardig, enthousiast, analytisch en gedreven
• Teamspeler met coördinerende vaardigheden richting een project team
• Technische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om product-

ontwikkelings- en verbeteringsprojecten uit te uitvoeren
• Ervaring in projectmatig werken en projectmanagement
• Administratieve vaardigheden om projectplanningen, project-

actielijsten, projectvoortgang en projectstatus op te zetten en  
te onderhouden

• Flexibele instelling
• Kennis van het gehele MS Officepakket
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

Wat wij bieden
• Een interessante, uitdagende werkomgeving
• De voordelen van een relatief klein bedrijf binnen een wereldwijd 

opererende en stabiele organisatie
• Bij A.O. Smith is alles onder 1 dak verenigd, ontwikkeling,  

productie, verkoop en service
• Werken in een informele sfeer
• Wij zijn aangesloten bij de cao Metalektro, dit betekent een  

marktconform salaris, 27 vakantiedagen en 13 roostervrije dagen 
(op fulltime basis)

• A.O. Smith is aangesloten bij pensioenfonds PME. De werk nemers-
bijdrage is vastgesteld op 9% van de pensioengrondslag

• De premie voor de WIA-verzekeringen is voor rekening van  
A.O. Smith

• Mogelijkheden om je verder door te ontwikkelen door middel  
van training en opleiding

Interesse?
Solliciteer direct en stuur je CV en motivatie naar 
sollicitatie@aosmith.nl!
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie 
kun je contact opnemen met Ilona Sanders, 040-294 25 05.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


