
 
 

Van idee … … naar ontwerp … 

 

… naar de klant 

 

Berg Hortimotive, is een modern bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van machines t.b.v. het 

oogsten, verzorgen, transporteren en verwerken van producten binnen de glastuinbouwsector. In de loop der jaren heeft Berg 

Hortimotive zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste spelers op het gebied van tuinbouw techniek. Binnen het Picking-to-

Packing concept kunnen we de kweker volledig ontzorgen op het gebied van interne kaslogistiek. Met een team van zeer 

gemotiveerde medewerkers en de juiste middelen weet Berg Hortimotive haar producten af te stemmen op de behoeften van haar 

afnemers wereldwijd. 

Wil jij de uitdaging aangaan die bijdraagt aan de wereldwijde beschikbaarheid van voedsel, door op 

een duurzame wijze in de teelthandling van de bedekte tuinbouw eenvoud aan te brengen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Ter versterking van het R&D team is Berg Hortimotive op zoek naar een creatieve 

 

Verantwoordelijk ben je voor: 

 

- Het uitwerken van de mechanische ontwerpen conform specificaties, richtlijnen en kwaliteits- en 

veiligheidseisen. 

- Volledige detaillering in 3D CAD en vastlegging in benodigde 2D tekeningen. 

- Het maken van constructieve berekeningen. 

- Het bieden van technische ondersteuning aan interne en externe klanten. 

- Ervaring met projectmatig werken of DFA of DFM. 

- Het onderzoeken van nieuwe productie technologieën en deze vertalen naar nieuwe 

mechanische ontwerpen  

 

Het bouwen van concepten, hier functies aan toevoegen, het integreren van data en intelligente 

systemen is wat je gaat doen 

 

Klik op de afbeelding voor een film  https://youtu.be/44ojXO1jypM 
 

Scholing en ervaring: 

 

- Je beschikt over een afgeronde technische opleiding op HBO niveau, WTB of vergelijkbaar, en 

hebt minimaal 5 jaar ervaring. 

- Je werkt zelfstandig als het moet, maar bent van nature gericht op samenwerken en gedreven 

om je kennis en kunde verder te ontwikkelen én te delen. 

- Je beschikt over een brede technische kennis en kennis van ontwerpmethodieken. 

- Je hebt sterke affiniteit met design, productietechnieken en materiaalkennis. 

- Je hebt ervaring met CAD-software (3D), Solid Edge is een pre. 

- Je hebt affiniteit met de glastuinbouw. 

 

Mechanical Design Engineer  
 

 

https://youtu.be/44ojXO1jypM
https://youtu.be/44ojXO1jypM


 

Kijk jij verder naar wat de mogelijkheden zijn? 

 

Wij bieden: 

 

Een baan binnen een dynamisch bedrijf waar innoverende producten worden gemaakt en waar onze 

kernwaarden Passie, Plezier en Prestige belangrijk zijn. Er wordt voor en met elkaar gewerkt. Samen de 

schouders eronder en altijd een optimale werksfeer nastreven. Het bereiken van persoonlijke 

doelstellingen wordt gewaardeerd en geeft ruimte voor groei.  

 

Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie, neem dan contact op met Annemarie Noordam, 

tel. 0174-517700. Je sollicitatie kun je mailen naar: personeelszaken@berghortimotive.nl.* 
*(acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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