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Over MetaQuip  
MetaQuip is een snelgroeiend bedrijf in lasermachines. Wij leveren zowel standaard 
machines als op maat gemaakte oplossingen. We zijn de afgelopen jaren hard gegroeid en 
zoeken nu een hands-on projectleider / design engineer mechatronica om met name de 
maatwerk projecten te leiden en mee te realiseren. 
MetaQuip is gevestigd in Maarheeze (net onder Eindhoven) en goed bereikbaar zowel vanaf 
de snelweg als met openbaar vervoer. Meer informatie over MetaQuip is te vinden op: 
www.metaquip.nl 
 
Wie zoeken we 
We zoeken een Technisch Projectleider / design engineer Mechatronica. 

- Iemand die de inhoudelijke technische afstemming met de klant/opdrachtgever doet 
- Iemand die tekeningen en ontwerpen kan maken van de machines 
- Iemand die met subcontractors en partners de ontwerpen kan maken en beoordelen 

op maakbaarheid, functionaliteit en haalbaarheid 
- Iemand die fouten kan zoeken, pragmatisch en gestructureerd te werk gaat  
- Betrokken is bij de uitlevering en instructie. 
- Service (met name op afstand en bij de klant) kan uitvoeren of begeleiden 
- Onze monteurs kan begeleiden en trainen zodat zij service kunnen verlenen 

 
Profiel: 

- technisch en oplossingsgericht denken en werken 
- in staat is om structuur aan te brengen en te denken in processen 
- overzicht houden  
- Ervaring in tekeningen maken, lezen en vertalen naar machine kosten 
- technisch maar ook stuk commercieel als gaat om klantcontact 
- zelfstandig kunnen werken, positief ingesteld, leergierig, met passie voor techniek 
- Opleiding: afgerond HBO, met een mechatronica, electronica of mechanische 

achtergrond in de techniek.  
- Aanpakker met een can-do mentaliteit,  
- Full-time / parttime bespreekbaar 

 
 
We zoeken iemand die niet bang is om fouten te maken, maar hier wel van leert. Iemand die 
ondernemend, wil meehelpen met het verder bouwen van ons bedrijf en deel wil zijn van een 
het MetaQuip team. Iemand met affiniteit voor techniek en de passie heeft om problemen in 
uitdagingen om te zetten en daarna ook te realiseren. 
 
Wat bieden we: 

• Snelgroeiend MKB bedrijf waar jou inbreng zich direct vertaald in resultaat 
• Omgeving om snel heel veel te leren, een functie met veel verantwoordelijkheid 

over complete machinebouw projecten. De mogelijkheid om heel direct je stempel 
te kunnen drukken. 

• Vangnet van ervaren product ontwikkelaars / machinebouwers waar je indien nodig 
op terug kunt vallen. 



• Combinatie van technisch werk, projectmanagement en direct contact met 
toeleveranciers en klanten. 

• Marktconform salaris 
• 2 Formule 1 tickets voor de wedstrijd in Zandvoort! 
• Een jong en dynamisch bedrijf met doorgroeimogelijkheden. 
• De kans om zelfstandig te werken, maar ook samen met het 

huidige team en de eigenaars mee te denken over hoe ons 
bedrijf verder kan doorgroeien. 

 
 
INTERESSE: neem contact op met Barry Peet (06-53223721, barry.peet@metaquip.nl) of 
Coen Lauwerijssen (coen.lauwerijssen@metaquip.nl) 


