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Gaat jouw hart sneller slaan van het ontwikkelen en innoveren van machines? Hecht je waarde 
aan het feit dat de machines die je ontwerpt in aangrenzende fabriek worden geproduceerd? En 
vind jij het belangrijk om indirect een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld? Ja? Dan is dit 
de functie voor jou! 
 
Nihot maakt onderdeel uit van een groep bedrijven waar afvalscheidingsmachines worden  
ontwikkeld, geproduceerd en geïnstalleerd. We gebruiken hiervoor diverse technieken. Bij Nihot in 
Amsterdam Westpoort houden wij ons bezig met onze eigen expertise; ontwikkeling, productie en 
installatie van afvalscheidingsmachines op basis van luchttechniek, Airconomy® zoals dat heet. Onze 
machines scheiden het afval zodanig dat de diverse afvalstromen gerecycled kunnen worden; een 
schitterend proces. Onze klanten zijn met name organisaties waar afval gerecycled wordt of verwerkt 
wordt tot secundaire brandstof. We zijn per direct op zoek naar een: 
 

Product Engineer - Afvalscheidingsmachines 
fulltime 

 
Klinkt interessant hè. Benieuwd? Bekijk dan één van onze video’s op Youtube, zoekterm: Nihot 
Windshifter.   
 
Wat ga je doen? 

• Je werkt aan het innoveren van de huidige én de ontwikkeling van nieuwe producten.  

• Je verzamelt informatie bij Sales en de klant t.b.v. concept engineering. 

• Je stelt het constructiedossier op, met bijbehorende handleiding en houdt deze up-to-date.  

• Je maakt werklijsten, samenstellingstekeningen, snijlijsten en andere concrete 
productiegegevens en draagt deze over i.v.m. productie en inkoop.  

• Je registreert alle tekeningen en stuklijsten in Autodesk/Vault en past tekeningen aan.  

• Je bent in geval van projectbegeleiding verantwoordelijk voor het archiveren van 
projectgegevens en het signaleren van inkoop van kritieke goederen.   

• Je werkt incidenteel de concepttekening en specificaties van de installatie uit naar een 
definitief ontwerp. 

• Saai? Zeker niet! Je kunt ook worden ingezet als Project Engineer, waarbij je een bijdrage 
levert aan projectengineering en vertaal je de klanteisen naar een ontwerp van een nieuwe 
installatie.  

 
Wie zoeken wij? 

• Je bent de trotse bezitter van een diploma HBO Werktuigbouwkunde of soortgelijk. 

• Ervaring met product development is een pré. 

• 3D tekenen in Inventor (i.c.m. Vault) is geen enkel probleem voor jou. Beheers je ook 
Autocad? Da’s mooi meegenomen.  

• Naast de Nederlandse taal, beheers je ook de Engelse taal in woord en geschrift. Onze 
klanten zijn namelijk gevestigd over de hele wereld.  

• Je hebt basiskennis van machinerichtlijnen. Kennis van ATEX is een pré. 

• Je bent creatief, zorgvuldig en werkt graag samen met anderen.  
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Waarom wil jij bij Nihot werken?  
Hou je van veelzijdigheid, dan zit je hier goed. Niet onbelangrijk; onze machines maken recycling 
mogelijk. Hoe mooi is het om daar indirect je bijdrage aan te leveren? De sfeer binnen onze 
organisatie is informeel, betrokken en er is ruimte voor een grapje. Niet alleen vallen onze 
medewerkers onder de CAO Metaalbewerkingsbedrijf (25 verlof- en 13 ADV-dagen per jaar; hallo 
vrije tijd!), daar bovenop hebben we diverse aantrekkelijke bedrijfsregelingen (o.a. een 
verzuimbonussysteem) en ook pensioen is geregeld. En “last but not least”; we zijn marktleider in de 
luchttechniek en daar zijn we hartstikke trots op! Zeg nou eerlijk; daar wil jij toch deel van uitmaken? 
 
Vragen en solliciteren 
Klinkt goed hè? Heb je vragen; schroom niet en bel of mail Pien Vonk (HR Advisor) via  
06-38686302/020-5822030 of pienv@nihot.nl. Ben je enthousiast en wil je in aanmerking komen 
voor deze functie? Mail dan direct je motivatie en cv. Je kunt je sollicitatie richten aan Raphael 
Vrieze, Manager Engineering. Niet twijfelen, gewoon doen! Hopelijk ontmoeten wij je spoedig tijdens 
een informeel kennismakingsgesprek.  
 
 
 
 

 
  


