
 
 

     
 
   Vacature Tool Designer 
(Gereedschapsontwerper) 

 
 
The Primo Group 
 
De Primo Group bestaat uit 14 locaties in 9 landen, met meer dan 1000 medewerkers in Europa en in 
China. Onze kernactiviteit is het ontwikkelen en produceren van klant specifieke kunststofprofielen 
(in diverse materiaalsoorten) in verschillende marktsegmenten.  
Primo is opgericht in 1959; het hoofdkantoor is gevestigd in Kopenhagen, Denemarken. 
 
Binnen de Primo Group is in maart 2020 een eigen matrijzenontwikkelingcentrum opgericht; Inter 
Primo Tools (IPT), welke verantwoordelijk is voor de gehele matrijzen ontwikkeling binnen de Primo 
Group.  
 
Binnen IPT bieden wij een fulltime functie als Tooldesigner  
 
Je gaat deel uitmaken van een team meer dan 40 toegewijde Extrusie gereedschapontwerpers, 
makers en tuners die verspreid zijn over Nederland, Denemarken en Polen.  
 
Heb jij ervaring met, en goede kennis van extrusiegereedschappen ? Ben jij betrokken, 
verantwoordelijk en een echte teamspeler ? Dan ben jij misschien wel dé nieuwe Tooldesigner voor 
onze wereldwijde Toolshop! 
 
 
Wat ga je doen? 
 
• Je draagt zorgt voor het uitwerken van de technische tekening naar een eerste ontwerp in 3D 

voor matrijzen (productiegereedschappen) op basis van de bijbehorende ontwerpregels c.q. 
werktekening 

• Je belegt en voert wekelijks overleg in het Engels met je buitenlandse collega’s over nieuwe 
gereedschap ontwikkelingen 

• Je wijzigt bestaande gereedschapstekeningen tijdens het tuning proces 
• Je draagt zorg voor het (administratieve) beheer van de ontwerpen van extrusie 

gereedschappen in een PDM systeem 
• Je signaleert mogelijkheden tot verbetering en communiceert dit met de direct-leidinggevende 

met als doel structurele verbeteringen en optimale efficiency van de werkmethoden. 
(Continuous Improvement) 

• Je stelt jezelf op de hoogte van vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van extrusie 
processen , matrijzen en hulpapparatuur  

• Je bevordert de onderlinge communicatie en een collegiaal en betrokken werksfeer 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                      
 

 

 
 
 
 
Wie ben jij en wat verwachten we van jou? 
 

• Je bent minimaal MBO(+) opgeleid en/of beheerst aantoonbaar MBO(+) werk- en 
denkniveau  

• Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van werktuigbouwkunde/mechanica, 
techniek, of aantoonbare ervaring hierin 

• Je hebt kennis van en ervaring met een Product Data Management Systeem 
• Je hebt kennis van en ervaring met Solidworks 
• Je hebt goede kennis en inzicht in productietechnieken en processen 
• Ervaring en kennis op het gebied van extrusie processen zijn een grote pré! 
• Je hebt ruime ervaring in het lezen van technische tekeningen en projectmatig werken 
• Gezien het internationale karakter van onze group, beheers je naast Nederlands, ook de 

Engelse taal in woord en geschrift  
• Je bent bereid om regelmatig te reizen naar andere Primo vestigingen voor 

overleg/nieuwe ontwikkelingen 
 
Wat kun jij van ons verwachten? 
 

• Een verantwoordelijke, uitdagende functie bij een toonaangevend productiebedrijf 
• Een dynamische en creatieve werkplek 
• Een internationaal georiënteerde werkomgeving 
• Een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket  
• Een goed georganiseerde werkplek met veel ontwikkelingsmogelijkheden  
• Een informele toon onder toegewijde collega's 
• Een sterk team met hoge ambities 

 
Waar staan wij voor?  
 

• We Care; we care about our colleagues and our business 
• We are Open-minded; we are curious and seek new ways  
• We are Reliable; we keep our agreements and meet our deadlines 
• We Execute; we get things done, we deliver 

 
 
Informatie  
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Thomas Werkhoven, 
Tool Design Manager. Telefoonnummer; 06 46343969 of per e-mail; thomaswerkhoven@primo.com 
 
Sollicitatie  
 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 31 oktober 2021 sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail NLhrm@primo.com 


