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Wij zijn op zoek naar een Industrial Designer binnen de afdeling R&D. Je maakt deel

www.medspray.com

uit van een multidisciplinair projectteam en wordt aangestuurd door de Development

ISO 13485 certified

Manager.
Medspray ontwikkelt spray producten voor de farmaceutische, medische en
cosmetische markt. Op basis van huidige of nieuwe technologie ontwikkelt R&D
klantspecifieke oplossingen, waarbij de intended use van het product een
belangrijke rol speelt. Denk daarbij aan: de interface, in wat voor device wordt de
SNU gebruikt en welke omgevingsfactoren spelen een rol? De formulering, wat gaan
we versprayen en waar moet de spray terecht komen? Usability, hoe willen we dat
het device gebruikt gaat worden? Etc. etc.
Als Industrial Designer ontwikkel je nieuwe spray producten, van nozzles tot
devices, met als uitgangspunt de wensen en behoeften van de klant en de
eindgebruikers. Daarnaast maak en onderhoud je Product dossiers conform de
Medspray processen en standaarden, waarbij de volgende fasen worden
aangehouden: de design input fase, de ontwerpfase, de verificatiefase en de
validatiefase.
Het beheersen van goede communicatie vaardigheden is belangrijk voor het
vergaren en presenteren van informatie, voor intern overleg met meerdere afdelingen
en met de externe klant of partner.

Jouw kern taken
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van nieuwe SNU Producten en devices
In kaart brengen van wensen en behoeften van klanten
Conceptgeneratie & uitvoering
Het maken en bijhouden van Product dossiers en deze afstemmen met de klant
Opzetten en uitvoeren van usability & comfort testen

Wie zoeken wij?
• WO Industrial Design Engineering / Mechanical Engineering / Biomedische
Technologie
• 2 a 3 jaar werkervaring
• Ervaring met 3D CAD, bij voorkeur Solidworks
• Ervaring met conceptgeneratie en uitwerking
• Ervaring met procedureel werken
• Gewend om projectmatig te werken
• Communicatief sterk
• Engels, zowel mondeling als schriftelijk
• Aﬃniteit met medisch product ontwikkeling

Interesse?
De aanstellingen is voor minimaal 36 uur per week met uitzicht op een vast contract.
Herken je jezelf in dit profiel, reageer dan nu via jobs@medspray.com
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