
R&D manager  
Ben jij de enthousiaste en getalenteerde R&D manager die ons team komt versterken?  

Bever Innovations B.V.  
Werken bij Bever Innovations betekent werken in een internationaal georiënteerde 

organisatie met een ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale 

dienstverlening voor onze klanten. Sinds onze oprichting in 1996 ontwikkelen, produceren en 

leveren wij intelligente LED-verlichtingsoplossingen. Zowel voor indoor- als outdoor-

toepassingen en voor de benzine-retailmarkt, industrie en horticultuursector. Ons team weet 

steeds het uiterste uit de LED-technologie te halen. Continu leggen we de lat hoger, door 

ingrijpende prestatieverbeteringen. Dit resulteert niet alleen in grensverleggende innovaties, 

maar ook in een betere concurrentiepositie en toegevoegde waarde voor onze klanten. 

Zonder afbreuk te doen aan onze sociale waarden.  

Vacature R&D manager 

Dit ga je doen 
Er wordt in deze rol primair van je verwacht dat je op een inspirerende en coachende manier 

sturing geeft aan het R&D team. Als R&D manager ben je verantwoordelijk voor het plannen, 

aansturen en coördineren van de activiteiten op de R&D afdeling. Dit op een dusdanige 

manier dat individuele medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en daarmee een goede 

uitvoering kunnen geven aan de doelstellingen van de afdeling. De R&D afdeling speelt een 

belangrijke rol in nieuwe productontwikkeling waar jij in deze rol verantwoordelijk voor 

wordt. Jij zorgt dat op technisch vlak alles op rolletjes loopt, problemen worden opgelost en 

collega’s worden ondersteund in de technische uitvoering van hun werk. 

Verder; 

• fungeer je als een schakel tussen R&D en andere afdelingen; 

• ben je verantwoordelijk voor het vaststellen en bijhouden van de eisen van klanten; 

• draag je zorg voor subsidietrajecten (zoals WBSO);  

• en heb je de verantwoordelijk voor het vaststellen en bijhouden van relevante wet- en 

regelgeving en waar nodig acteren op wijzigingen gerelateerd aan onze producten. 

Je werkomgeving  
De R&D afdeling is verdeeld over meerdere disciplines grofweg elektronica, software en 

mechanisch design. Er heerst verder een informele sfeer waar collega’s in nauw 

teamverband samenwerken. Je werkt veel samen met andere leidinggevenden en je 

rapporteert rechtstreeks aan de Technisch Directeur.  

Jouw profiel  
De ideale kandidaat heeft een technische hbo-/wo opleiding afgerond en is een 

resultaatgerichte, analytisch sterke, communicatief vaardige en hands-on ingestelde 

persoonlijkheid het liefst met leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie. 

• Je hebt ervaring met en een brede interesse voor techniek en productontwikkeling; 

• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van productontwikkeling; 



• Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je hebt focus op kwaliteit, kostenbesparing en ben je innovatief, klant- en 

servicegericht, je hebt een goed ontwikkeld commercieel gevoel, bent betrouwbaar, 

een zelfstarter en een echte people-manager. 

• Tenslotte sta je optimistisch in het leven en heb je een no-nonsense instelling. 

Herken jij jezelf hierin? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.  

Ons aanbod  
Naast een afwisselende en uitdagende functie bieden we jou: 

• een uitstekend salaris; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• opleidingsmogelijkheden; 

• zelfstandige baan binnen een informele, vernieuwende en dynamische organisatie. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Mooie uitdaging?  
Zie jij jezelf in deze functie? Solliciteer dan direct. Je sollicitatie kun je sturen naar:  

sollicitaties@beverinnovations.com.  
 

Rutger van Dierendonck (Technisch Directeur) 

(Telefonische) Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.beverinnovations.com 
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