
Development & Engineering Manager
Over de functie
Als Development & Engineering Manager verbind je software en hardware in zowel 
klantprojecten als ontwikkeling. Je begeleidt de ontwikkel- en engineeringactiviteiten 
binnen mechanical, electrical, robot, PLC en PC software. Je begeleidt de teamleden in hun 
werkzaamheden en het ontwikkelen van competenties. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor het waarborgen en professionaliseren van het engineeringsproces en de 
kwaliteitsborging van deliverables. Je verschaft inzicht naar stakeholders over status, 
voortgang en risico’s in ontwikkelingen en realisatietrajecten en bouwt mee aan innovaties 
en verbeteringen van het Cellro product portfolio.

Wat wij vragen:
[1] Een afgeronde technische HBO of WO opleiding (Industriële Automatisering, 
Werktuigbouwkunde, Mechatronica of aanverwant)
[2] 10+ jaar engineering ervaring in de machinebouw
[3] Een achtergrond in Software en/of PLC binnen de industriële automatisering
[4] Leidinggevende werkervaring; goede communicatieve, coördinerende en sociale 
vaardigheden

Wat wij bieden:
[1] Een veelzijdige en verantwoordelijke functie
[2] Veel ruimte om je eigen stempel op de organisatie te drukken
[3] Onderdeel worden van een gedreven team met technische diepgang
[3] Een organisatie met een duidelijke visie en een ambitieuze strategie

Over Cellro
Cellro ontwikkelt en produceert robot-automatiseringsproducten voor de verspanende 
industrie. Wij geloven dat verspanende bedrijven altijd moeten innoveren om relevant te 
blijven. Het mogelijk maken van deze innovatie is wat ons drijft. Met ons standaard 
productportfolio leveren wij bewezen technologische oplossingen in een internationale 
setting. Door customization van onze producten mogelijk te maken bieden wij de grootst 
mogelijke waarde voor onze klanten.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact op met Coralien Prosman voor meer 
informatie over de functie of het plannen van een kennismakingsgesprek (hr@cellro.com / 
tel nr. 0318 627 100).

Heb jij een passie voor machinebouw en industriële automatisering? Ben je op zoek 
naar een uitdagende, leidinggevende functie binnen een dynamische organisatie? 
Dan zijn we op zoek naar jou, want Cellro zoekt een 
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