
 
 

 
 

Senior Product Engineer 
Fulltime  

 

Onze organisatie  
M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. In de afgelopen tien jaar is 

M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit elf vestigingen met ruim 1.200 

medewerkers en een omzet van ca. € 220 miljoen. De producten worden vervaardigd in eigen moderne 

productiefaciliteiten. 

 

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een proactieve en enthousiaste Product Engineer met als standplaats 

Groningen. 

 

Omschrijving  
Als Product Engineer ben je mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten. Aan de 

hand van het pakket van eisen wordt het product ontwikkeld. Het betreft producten voor luchttoevoer- en 

rookgasafvoersystemen van cv- toestellen alsmede ventilatiesystemen. 

Je bent verantwoordelijk voor de functionele en technische constructie van het product met focus op maakbaarheid, 

assembleerbaarheid en low-cost.  Je treedt hierbij op als projectcoördinator waarbij je toeziet op het behalen van de 

planning, kosten en kwaliteit. 

 

 

Wat vragen wij? 
• Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van werktuigbouwkunde.  

• Je hebt minimaal 5-7  jaar relevante werkervaring met de engineering van spuitgietproducten. 

• Ervaring met 3D-CAD (bijv. solidworks) is noodzakelijk. Kennis van PDM en ERP (bijv. SAP) is een pré.  

• Je beschikt bij voorkeur over ervaring met productontwikkelingsprojecten binnen productieprocessen met een 

eigen productportfolio. 

• Je hebt ervaring in het werken volgens projectstructuren. 

• Je bent enthousiast, overtuigend en mensgericht. 

• Je hebt de ambitie om jezelf verder te blijven ontwikkelen binnen het vakgebied van product 

engineering. 

• Je excelleert bij problemen en ziet deze als uitdagingen. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden, uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden 

en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie. 

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR Advisor, .  r.nicolai@mg-group.com

De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats. 

 


