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Algemene omschrijving functie: 

 

Deze functie omvat als hoofdtaak de productontwikkeling van nieuwe verlichtingsarmaturen voor de architecturale 

en decoratieve verlichting 

 

 

• Als R&D ontwerper werk je in een vast team van 3 productontwikkelaars/ontwerpers.  Je bent 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling (software: 3D Solid Works Professional) en kwaliteitsborging bij 

de creatie van de nieuwe (prototype) verlichtingstoestellen 

Hiervoor werk je nauw samen met Productie, Sales en Marketing. 

• Naast de technische en administratieve ondersteuning van het Sales team bestaat uw taak er ook in 

maatwerkprojecten (volledig) uit te werken. 

• Doelstelling is het afgewerkte product de unieke eigenschappen te geven om deel uit te maken van de 

architecturale en decoratieve wereldtop. 

• Je doorloopt de diverse stadia, gaande van conceptueel denken, schetsen, aanmaak prototypes tot en 

met het afleveren van een industrial released product. Hierbij horen de technische uitwerking met de 

nodige specificaties voor interne en externe, kwaliteitsgeborgde fabricatie. Evenals het opstellen of 

begeleiden van de nodige Technische fiches en Bijsluiters (software: Indesign/Illustrator) 

 

Hiervoor werk je naast het R&D-team, samen met productiemensen alsook met onze externe 

leveranciers. 
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Opsomming van de verschillende taken en verantwoordelijkheden: 

 

R&D: Ontwikkeling nieuw product 

 

- Conceptueel uitwerken van een ontwerp 

- Vlot in het schetsen en uitwerken van ideeën 

- Opmaken van een ontwerptekening/assembly in 3D in Solid Works 

- Ontwerptekening in detail bespreken met Productie, Sales en Marketing 

- Haalbaarheidsanalyse naar productie en kostprijs van het nieuwe ontwerp 

- Uitwerken van het ontwerp en aanmaak technische productietekeningen in 3D in Solid Works 

- Opstellen van de nodige BOM’s (Bill of materials) van het product 

- Opvolging aanmaak prototype waarna Analyse/Testen/Lichtmetingen 

- Aanpassing indien nodig van de productietekeningen 

- Opvolging eerste proef productiereeks 

 

R&D: Bestaande producten + maatwerken 

 

- Verfijning en uitwerking van bestaande producten met de laatste nieuwe technologiën 

- BOM’s aanpassen 

- Kostprijsberekening/nacalculatie 

- Opvolging markt inzake nieuwe technologieën en drivers 

- Up to date blijven ivm LED technologie en toepassen 

- Uitwerking (drivers/opbouw/uittekenen…) van maatwerkprojecten 

R&D: Technische Fiches – Bijsluiters – Website - Productie 

 

- Aanmaak/onderhoud van Technische fiches en Bijsluiters in Indesign en Illustrator 

- Onderhoud van de website met betrekking tot het uploaden van opgestelde R&D documenten 

- Up to date houden/stellen van productiedocumentatie voor de productiearbeiders 

 

Rapportering/Ervaring/Doorgroeimogelijkheden:  

 

De R&D ontwerper rapporteert rechtstreeks aan de site manager.  

Bij voorkeur (niet vereist, naargelang de kennis) 2 tot 3 jaar intensieve werkervaring met Solid Works als 

ontwerptool. Ervaring in ontwerp van (architecturale/decoratieve) verlichtingsarmaturen is een pluspunt. 

Na relevante werkervaring binnen het bedrijf verschillende doorgroeimogelijkheden. 


