
 

Tool Designer  – oktober 2022 

Vacature Tool Designer 

Heb jij affiniteit met plastics? Ben jij betrokken, verantwoordelijk en heb je goed technisch 
inzicht? Dan hebben wij dé vacature voor jou! Wij zijn namelijk op zoek naar een:  

 

Tool Designer 

Functie 
Als Tool Designer ontwerp je productiegereedschappen en maak je hier werktekeningen van 
zodat de gereedschappen optimaal en volgens de gestelde kwaliteitsnormen kunnen 
functioneren. In deze functie rapporteer je aan de Head of Tool Competence Center Holland.  
 
Wat ga je doen? 

• Je beoordeelt een nieuw productontwerp of aanpassing van een bestaand ontwerp en 
deelt jouw bevindingen met de Technisch Product Designer  

•  Je draagt zorg voor het uitwerken van de technische tekening naar een eerste ontwerp 
in 3D op basis van de bijbehorende ontwerpregels 

• Je zorgt er voor dat de tekeningen die je maakt op de correcte manier in PDM beheerd 
en vrijgegeven worden voor productie 

• Met simulatie software simuleer je jouw ontwerp en past waar nodig het ontwerp aan 
• Je voert alle voorkomende werkzaamheden zelfstandig uit, je stelt prioriteiten en je zorgt 

er voor dat tuning wijzigingen worden doorgevoerd 
• Je blijft op de hoogte van vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van extrusie 

processen, matrijzen en hulpapparatuur 
• Je signaleert mogelijkheden tot verbetering en communiceert dit met de direct 

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

 
Wat vragen we van jou? 

• Tenminste MBO opgeleid en MBO+ werk- en denkniveau 
• Een afgeronde opleiding MBO-4 op het gebied van werktuigbouwkunde  

Welke competenties heb je nodig? 
• Je hebt kennis en ervaring met Product Date management systemen 
• Je hebt kennis en ervaring met Solidworks (CAD systeem) 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse-, Engelse- en Duitse taal in woord 

en geschrift  
  

Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer V. Varavkin, 
Head of Tool Competence Center Holland via 0045 20 56 66 50. Gelieve in het Engels 
communiceren.  
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 20 november 2022 sturen naar:                                               
Afdeling HRM, per e-mail naar NLhrm@primo.com 
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