
 

 Product Specialist 
 

Functie omschrijving 
 

Wij zoeken een creatieve Product Specialist die diverse uitdagende projecten 
succesvol kan begeleiden. Kun jij deze verantwoordelijkheid aan? 
 
Wie zijn wij?  
ELEQ is gevestigd in Steenwijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van 

slimme elektrotechnische maatwerk toepassingen op het gebied van bescherming en verbinding van 

elektrische energie. ELEQ werkt nauw samen met haar (internationale) partners om tot specifieke 

oplossingen te komen en uitdagende projecten tot een succes te maken. Al ruim 70 jaar levert ELEQ 

vanuit Steenwijk en Kerpen (Duitsland) haar producten en toepassingen conform de hoogstaande 

Nederlandse en Duitse kwaliteit aan haar partners in Nederland, Europa en ver daarbuiten. 

 
Wat houdt de functie in?  
Als Product Specialist ben je het technisch geweten van de organisatie. Op jouw elektrotechnische 

kennis kan de organisatie vertrouwen als er kritisch naar product(ontwerp)en gekeken moet worden. 

Met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en ontwerp van hoogwaardige 

elektrotechnische producten en oplossingen. Naast het verrichten van onderzoek en het uitdenken 

en ontwerpen van oplossingen vanuit je eigen vakgebied, ben je ook in multidisciplinaire teams 

betrokken bij het (detail)tekenwerk, de werkvoorbereiding en de assemblage van het product 

waaraan je gewerkt hebt. De afwisseling en de hectiek houden de functie spannend. Soms leid je 

een project, soms neem je vanuit jouw kennisgebied deel aan een project of los je samen met 

productie een storing op. Daarnaast werk je volledig zelfstandig technisch vraagstukken uit en ben je 

de sparringpartner van commercie bij technische vragen van klanten. Door jouw enthousiasme, 

diepgaande elektrotechnische kennis en creativiteit weet jij onze klanten te verrassen en ben je 

samen met je collega’s in staat onze klanten oplossingen te bieden die de klanten, en daarmee onze 

organisatie, steeds een stap verder brengen. 

 
Waarom ga je dit doen?  
Omdat jij er naar streeft dat ELEQ met haar producten en diensten vooraan blijft lopen in een snel 

veranderende markt. Omdat je je elektrotechnische kennis en creativiteit wilt inzetten om de beste 

oplossingen voor onze klanten te bedenken. Jij wilt echt bezig zijn met het ontwerp van een 

totaaloplossing en je vindt het heerlijk om in alle fasen van een project betrokken te zijn. Jij gaat voor 

kwaliteit en je geniet van het samenwerken met andere afdelingen zoals sales, engineering en 

productie om het project binnen de gestelde kaders te realiseren. Jij bent trots op de innovatieve 

producten die jullie als organisatie in de markt brengen om jullie klanten echt een stap vooruit te 

helpen!  

 
Welke werkzaamheden kun je verwachten tijdens een werkdag  
Je neemt soms deel aan SCRUM overleggen en werkt hierin nauw samen met sales, engineering en 

productie. Jij vertaalt technische problemen naar een passend product. Hiervoor voer je onderzoek 

uit, verzorg je de technische berekeningen en een heldere argumentatie en rapportage. Je bent 

verantwoordelijk voor meerdere projecten, hebt het overzicht en bewaakt over (detail)planningen en 

de opgestelde budgetten. Daarnaast biedt je ondersteuning bij technische vraagstukken tijdens de 

productie en adviseer je de collega’s van sales. Je hebt in deze rol ook contact met de klant 

(telefonisch en bezoek) over technische vraagstukken. 

 
 
 
 



 

Functie eisen 
 
De functie-eisen: 
 

 Je hebt een afgeronde opleiding HBO elektrotechniek; 

 Je hebt enkele jaren ervaring als R&D-er binnen de elektrotechniek; 

 Je hebt ervaring met projectmatig werken. Kennis van Prince2 en de SCRUM methodiek is 

handig om mee te nemen in deze rol. 

 
Deze eigenschappen passen bij jou: 
 

 Je bent creatief en innovatief. Jij vindt het heel erg fijn om een opmaat oplossing aan te 

dragen en verder uit te werken. Je zet net even die extra stap zodat jullie bij ELEQ in staat 

zijn om totaaloplossingen in de markt te zetten die bijdragen aan het bestaansrecht en de 

verdere ontwikkeling van de klanten; 

 Je bent praktisch ingesteld, positief en denkt in oplossingen; 

 Je staat sterk in je schoenen. Jij durft kritisch te zijn en kan oplossingen en ideeën sterk 

onderbouwen en beargumenteren; 

 Je hebt snel het overzicht over de verschillende projecten en weet de juiste prioriteiten te 

stellen. 

 

Geldt een deel van bovenstaande eigenschappen voor jou? Dan ben jij de Product Specialist die 

we graag willen toevoegen aan ons team! 

 

Arbeidsvoorwaarden 
 
Dit zijn je arbeidsvoorwaarden: 
 

 Een direct dienstverband, wij binden graag goede mensen; 

 Een goed, marktconform salaris; 

 Een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Zomaar een aantal redenen om bij ons te willen werken: 
 

 Jij werkt bij een toonaangevende en internationaal georiënteerde organisatie waarin wij 

samen werken aan ontwikkeling van innovatieve oplossing die echt het verschil maken voor 

onze klanten; 

 Je werkt in een dynamische werkomgeving met ontwerp, engineering en productie onder 

één dak zodat jij echt betrokken bent bij alle fasen van productontwikkeling; 

 Je bent verantwoordelijk voor meerdere projecten en begeleidt deze van A-Z. 

 

Herken jij jezelf in het profiel? Zo kun je solliciteren naar deze functie:  
Ben jij de ideale kandidaat die in het bovenstaande profiel past? Twijfel dan niet langer en solliciteer 

direct. Voor vragen over de functie en/of de procedure kun je contact opnemen met Sytske 

Wagenaar, HR adviseur, telefoon 0521-533347. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 


