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Zemic Europe is een producent en leverancier van rekstroken en krachtsensoren. Om verder 
te groeien en het hoge service niveau te garanderen zijn wij op zoek naar enthousiaste en 
gemotiveerde kandidaten voor de volgende fulltime functie; 
     

Product Specialist (40 uur) 
  

Functie 

De dagelijkse werkzaamheden die tot jouw takenpakket horen zijn: 
 

• Het beheren en uitbreiden van de productportfolio op het gebied van bestaande en 
nieuwe producten 

• Samen met ontwikkeling en verkoop meewerken aan het digitaliseren van  analoge 
krachtsensoren 

• Het beantwoorden van diverse uiteenlopende technische vragen van klanten en collega’s 

• Het analyseren en opstellen van testprotocollen van retour gestuurde producten en de 
terugkoppeling aan klanten en de afdeling verkoop 
 

Jouw profiel 

• HBO werk- en denkniveau.  

• Afgeronde Technische opleiding, bijvoorbeeld mechatronica of elektrotechniek 

• Teamspeler , gestructureerd,  analytisch en zelfstandig 

• Grote affiniteit met techniek 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift,  kennis van 

de Chinese taal is een pré 

• Ervaring met het 3D-tekenprogramma SolidWorks is een pré 
 

Wij bieden  
• Een uitdagende fulltime baan in een prettige werksfeer 

• Een goede balans tussen werk en privé bij een jong en dynamisch bedrijf 

• Volop ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief 

• Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring 

• Vakantietoeslag van 8% en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 

bonusregeling bij realisatie van teamdoelstellingen 

• Reiskostenvergoeding 

• 30 vakantiedagen 
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Werken bij Zemic Europe 

Zemic is opgericht in 1965 door een Chinese vliegtuigbouwer en is inmiddels uitgegroeid tot 
een toonaangevende  leverancier op het gebied van ontwikkeling en productie van rekstroken, 
sensoren en krachtopnemers. Zemic Europe B.V. (www.zemiceurope.com) draagt zorg voor de 
ontwikkeling, verkoop en marketing binnen Europa en heeft een snel groeiende klantenkring in 
uiteenlopende industrieën zoals food, medische, agrarische, offshore en de procesindustrie. 
Onze ambitie is in Europa een leidende positie te verwerven door meerwaarde te creëren bij  
onze klanten. 
 
Wil jij ons team komen versterken?  
Pas jij binnen het profiel en ben jij op zoek naar deze fulltime baan binnen een hecht team? 
 
Stuur dan je CV met motivatie naar onze afdeling personeelzaken t.a.v. Jolanda van Rooij 
(jolanda@zemic.nl) of bel voor meer informatie 076 5039484. 
 


