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We’re  
hiring.

Aluvision NV is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in 
hoogwaardige aluminium designprofielen en LED toepassingen 
voor de standenbouw, interieur, event en audiovisuele branche. 
Wegens sterke groei plannen we een uitbreiding naar het Evolis 
Business Park van Kortrijk en wensen we ons enthousiast team 
verder te versterken met nieuw talent. Word jij één van onze 
nieuwe krachten?

Become an imagineer,  
join the Aluvision family.

PRODUCT 
DEVELOPER

Je functie
 — Je bent verantwoordelijk voor de product-

ontwikkeling van ontwerpfase tot productie.
 — Met je kritisch oog en verfrissende blik slaag je 

er in om telkens verbeterde of vernieuwende 
producten te ontwikkelen.

 — Je zoekt daarbij geschikte toeleveranciers 
en stemt de productie met hen af. Je blijft 
bovendien steeds up-to-date omtrent nieuwe 
productietechnieken en materialen.

 — Daarnaast hou je rekening met de 
gebruiksvriendelijke vereisten en de kwalitatief 
gewenste uitstraling zodat marktimplementatie 
vlot verloopt.

 — Door je nauw contact met interne sleutel-
personen verwerf je inzicht in de noden van 
de markt en bied je op jouw beurt technische 
ondersteuning aan het Aluvision team omtrent 
nieuwe ontwikkelingen.

 — Je rapporteert aan de R&D Manager.  

Je profiel
 — Je behaalde minimum een bachelordiploma in 

een technische richting (elektronica/mechanica).
 — Je kan vlot overweg met een 3D teken-

programma, bij voorkeur Inventor.

 — Je durft ‘out of the box’ denken om vernieuwende 
oplossingen en ideeën voor te stellen.

 — Je bent resultaatgericht en hands-on, hebt oog 
voor detail en werkt nauwkeurig.

 — Je kan vlot omgaan met tijdsdruk en korte 
deadlines.

Ons aanbod
 — Een uitdagende en vaste job in een sterk 

groeiende, internationale omgeving.
 — Een open bedrijfscultuur waar innovatie en 

klantgericht denken bovenaan staan.
 — Een autonome functie met ruimte voor initiatief 

en mogelijkheid tot het volgen van diverse 
opleidingen.

 — Een enthousiast team van getalenteerde collega’s.
 — Een passende verloning volgens kennis en 

ervaring.

Join our team!
Bezorg ons vandaag nog je CV met motivatiebrief 
via onze jobpagina: www.aluvision.com/jobs


