
 

 Schell Industries B.V., gevestigd in Belfeld, levert hoog-/laagbedden, nachtkastjes en 
interieurs voor de gezondheidszorg, hoofdzakelijk voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
Schell Industries B.V. is daarin de grootste industrie in de Benelux. Zij bundelt, samen met 
haar zusterbedrijven, meer dan 200 jaar ervaring. Schell Industries B.V. levert deze 
producten in de kwalitatief beste marktsegmenten, onder meer aan Universitaire 
ziekenhuizen in de Benelux, Duitsland en Zwitserland. Het kwalitatief functioneren wordt 
verzekerd door eigen technische diensten die in toenemende mate preventieve 
onderhoudscontracten uitvoeren. In totaal zijn er 135 mensen werkzaam binnen Schell 
Industries B.V., waarvan er 45 werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Belfeld. Schell 
Industries B.V. beschikt daarnaast over een viertal buitenlandse vestigingen in Duitsland, 
België, Zwitserland en Polen.  
 
We zijn op zoek naar een :  

Projectleider R & D  (38 uur per week) 

De projectleider “vertaalt” als creatieve productontwikkelaar marktwensen naar technisch 
haalbare en economisch succesvolle concepten, Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering 
en coördinatie van productontwikkelingsprojecten, dit in samenwerking met collega’s van 
verkoop, productie en technische dienst. Daarnaast is hij/zij in staat om in samenwerking met 
klanten, leveranciers en andere partijen, projecten op te starten en zelfstandig uit te werken 
en te begeleiden naar hoogstaande innovaties. Je komt te werken bij een solide en 
toonaangevende onderneming waar je de ruimte krijgt je technische creativiteit te etaleren.  

Taken & verantwoordelijkheden 

 Je geeft leiding aan een team van constructeurs; 
 Je beantwoordt snel en vakkundig vragen van onze relaties. 
 Het aansturen en motiveren van het projectteam. 
 Het opstellen van productspecificaties. 
 Het opstellen, beheren en bewaken van projectplanningen en projectbudgetten. 
 Je kunt vastberaden en oplossingsgericht werken.  
 Je rapporteert en evalueert je bevindingen met de Directie en productieleiding 

Functie-eisen 

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding, richting Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig 
 Je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie; 
 Je bent commercieel ingesteld, initiatiefrijk, enthousiast en een hands-on-teamplayer; 
 Je bezit een grote mate van zelfstandigheid en beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden en bent doelgericht; 
 Je kunt werken met 3D pakketten (bij voorkeur Inventor) 
 Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 

  



 

Vereiste persoonlijke competenties: 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

 Klantgericht en resultaat gedreven; 

 Flexibel en accuraat; 

 Ondernemend van aard 

 Analytisch vermogen; 

 Uitstekende leidinggevende en organisatorische kwaliteiten 

 Commercieel ingesteld en initiatiefrijk; 

 Goed kunnen luisteren en stressbestendig 

 

Bedrijfscultuur  
 
Als marktleider Benelux is de cultuur binnen Schell Industries B.V. het best te omschrijven 
als informeel, verjongend, creatief, technisch hoogwaardig, onderscheidend en innovatief. 
Hierbij zijn de korte lijnen binnen de organisatie kenmerkend voor de manier van werken.  
 
Arbeidsvoorwaarden  
 
Naast uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden behoren vrijheid en flexibiliteit 
ook tot deze functie. 

Je motivatiebrief vergezeld van een uitgebreid Curriculum Vitae kun je sturen aan: 
Schell Industries B.V. 
Witveldweg 26 
5951 AV BELFELD 
Email : info@schellindustries.nl 
Mevr. J. Berghs 
Directeur 
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