
MODIFORM ZOEKT JOU!
 
 
Voor onze afdeling Product Development zijn wij op zoek naar een:
JUNIOR TOOLING ENGINEER  
 
 
Product Development is een relatief kleine afdeling binnen Modiform. In het huidige organogram valt de afdeling 
onder de verantwoordelijkheid van Algemeen Directeur. Het is een afdeling met een hele duidelijke taakstelling 
welke samengevat kan worden in twee belangrijke kernactiviteiten: 
• Ontwikkelen van nieuwe producten
• Engineering van de benodigde gereedschappen t.b.v. vacuüm vormen

Het ontwikkelen van nieuwe producten is een Sales gedreven activiteit wat inhoud dat aan de basis altijd een 
klantenwens ligt. Door samen met de klant te kijken naar zijn behoeften, en door toevoeging van onze kennis 
en ervaring op het gebied van thermovormen, ontstaat er een optimaal product. Om er voor te zorgen dat een 
nieuw product ontwerp ook daadwerkelijk gemaakt kan worden, moeten er thermovorm gereedschappen ont-
worpen worden. Dit is een taak van de Engineers. Met hun kennis en ervaring op het gebied van thermovormen 
worden gereedschappen ontworpen die optimaal ingezet kunnen worden op onze thermovorm machines.

Naast deze twee genoemde hoofd activiteiten zijn er nog een aantal andere belangrijke activiteiten waar de  
afdeling voor verantwoordelijk is:
• Verbeteren van bestaande producten
• Op basis van eigen specificaties laten fabriceren van de gereedschappen
• Technische ondersteuning van Productie, Sales en Product Management
• Ondersteuning van de technische dienst
• Beheer van alle technische tekeningen
• Beheer van stuklijsten en de daaraan gerelateerde stamdata t.b.v. ERP
• Opstellen van de technische specificaties (toleranties) van een product 
• Initiëren en doorvoeren van verbeteringen aan gereedschappen ter optimalisatie van het productie proces

DE FUNCTIE 
Als Tooling Engineer ben je verantwoordelijk voor de Engineering van gereedschappen zoals vacuüm vorm matrij-
zen en pons units. Verder voer je de Engineering werkzaamheden uit die nodig zijn voor eventuele aanpassingen, 
verbeteringen en reparaties aan bestaande gereedschappen. Dit gebeurt in nauw overleg met de technische 
dienst en onze toeleveranciers. Met jouw achtergrond en ervaring ben je in staat een proactieve bijdrage te leveren 
aan technische vraagstukken ter verbetering van de kwaliteit van producten en diensten. Je bent klantgericht,  
flexibel en in staat je werk goed te organiseren.
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JOUW PROFIEL 
• Een afgeronde MBO opleiding richting werktuigbouwkunde
• Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie
• Minimaal 2 jaar recente ervaring met SolidWorks
 

REAGEREN 
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan het profiel, mail dan CV en brief met motivatie naar  
vacature@modiform.nl. 
Voor meer informatie over de functie kun je ook contact opnemen met Hans Meijer, Teamleider Product Development, 
033-4343166
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