
 

 

Rotom Europe is een dynamische, internationaal opererende organisatie. Rotom verhuurt en 

verkoopt transport en opslagmiddelen aan haar klanten in heel Europa. 
Rotom is actief in 9 Europese landen. In de totale groep zijn meer dan 500 enthousiaste medewerkers 

dagelijks actief bezig, om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Voor de Belgische vestiging, Rotom NV, zijn wij op zoek naar:  

 

Product engineer m/v 
Sales support en ontwikkeling van voornamelijk metalen logistieke middelen 

 
Uw functie: 

• U werkt in functie van Rotom Europe en geeft technische sales support aan de 

verkooporganisaties in de diverse landen waar Rotom actief is. 

• U vertaalt de klantbehoefte in samenspraak met verkoop middels een 3D 

tekenprogramma tot een uiteindelijk ontwerp. 

• U vervaardigd 2D productiesheets ten behoeve van de afdeling inkoop.   

• U vraagt prijzen op bij toeleveranciers, laat proefmodellen produceren en calculeert de 

productprijs. Ook voorziet u de klant van nazorg bij het gebruik van prototypes.  

• U bent intermediair tussen de verkoop- en de  inkooporganisatie.  

• U ontwikkelt, onderhoud en beheert alle technische tekeningen en productdata sheets 
van bestaande en nieuwe logistieke projecten. 

 
Wij vragen: 

• U hebt minimaal een A1 werk- en denkniveau. 

• Aantoonbare ervaring met 3D tekenprogramma’s voor metaal producten; SolidWorks 

• Een technische achtergrond, bij voorkeur metaal. 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en  
Engelse taal. Beheersing van de Franse taal is een pre.  

• Ervaring met Microsoft Office en ERP AX- Dynamics is een pre. 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit, bereid tot reizen indien noodzakelijk. 

• Enthousiaste, zelfstandige en resultaatgerichte instelling. 

• Woonachtig in de regio. 
 

Wij bieden: 

• Kansen om te groeien en mee te bouwen aan het bedrijf 

• Een uitdagende en zelfstandige functie. 

• Goede arbeidsvoorwaarden met extra legale voordelen. 

• Het werken binnen een team van leuke en gedreven collega’s 

 

 

Bent u de nieuwe creative medewerker die wij zoeken? 

Schrijf dan uw sollicitatie met motivatie en uitgebreide CV 

per email naar joeri.varewyck@rotom.be tav. Dhr. Varewyck Joeri. 

Meer info over Rotom kan je terugvinden op www.rotom.be / www.rotomshop.be 

 


