
Vacature Process Engineer

Ventura Systems is marktleider op het gebied van deursystemen voor het openbaar vervoer. Wij 

bieden de modernste technologie, duurzame producten van hoge kwaliteit en op maat gemaakte 

oplossingen om de passagierservaring te verbeteren en de uitvaltijd te verminderen. Wij richten ons 

op deursystemen voor intensief stedelijk passagiersvervoer. Wat 25 jaar geleden begon, is inmiddels 

uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met vestigingen in Bolsward, UK, USA, Hong Kong en Australië. 

Inmiddels werken ongeveer 200 medewerkers met veel enthousiasme en plezier bij Ventura Systems. 

Stap jij ook bij ons in?

Wat ga je doen?

Je werkt aan meerdere projecten tegelijkertijd 

en weet hiertussen snel te schakelen. Als Pro-

cess Engineer streef je altijd naar het leveren van 

betrouwbaarheid en kwaliteit, en dit staat daar-

om in alle projecten voorop. Op dit moment heb 

je een aantal interne projecten lopen op het ge-

bied van productie en logistiek. Ook zorg je voor 

de implementatie van het nieuwe testsysteem 

dat onlangs geïntroduceerd is. Je analyseert 

daarnaast op projectmatige basis bestaande 

processen. 

Je zit in een hecht, informeel en betrokken 

team, maar in je projecten werk je zelfstandig, 

pak je je verantwoordelijkheid en maak je het 

verschil.

Je hebt regelmatig overleg met leveranciers 

over het verbeteren van de kwaliteit. We willen 

bij Ventura namelijk altijd aan de klantwens vol-

doen, ook met betrekking tot PPAP. Jij vindt het 

daarnaast belangrijk om up-to-date te blijven 

over jouw vakgebied; je bent nieuwsgierig naar 

ontwikkelingen in de markt, haalt informatie op 

en ziet kansen voor Ventura! Daarnaast bezoek 

je een aantal keer per jaar klanten in het buiten-

land. Kortom: een geweldige baan met veel vrij-

heid en afwisseling. 

Misschien glunder jij nu ook wel, omdat je jezelf 

inbeeldt dat jij deze projecten succesvol hebt 

afgerond. Dat is mooi, want hieronder wordt het 

nog interessanter voor je.  



Jouw doelen als process engineer

Jij streeft naar continue kwaliteitsverbetering. Met jouw drive ga je altijd voor het beste eindresultaat 

en steeds betere producten van Ventura. Hierin staan de wensen van de klant uiteraard voorop. In elk 

project dat je als Process Engineer oppakt, zorg je voor de beste oplossing. Soms is het simpel, soms 

kom je met innovatieve ideeën. Jij streeft ernaar elk verbetertraject succesvol te begeleiden en af te 

ronden. 

Wat wij van jou vragen

• (technische) HBO opleiding afgerond (Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde  etc.)

• Kennis van lean productietechnieken en Six Sigma methodieken;

• Sterk technisch inzicht;

• Kennis van ERP systemen en 3D ontwerpprogramma’s;

• Beheerst Nederlandse en Engelse.

• Communicatief sterk. en analytisch ingesteld. 

• Oog voor detail en streeft naar het leveren van kwaliteit.

• Denken in oplossingen

Wat krijg je van ons?

• Een direct dienstverband bij Ventura, wij binden graag goede mensen;

• Een fulltime functie binnen een gedreven en collegiale werkomgeving met veel ruimte voor 

initiatieven en persoonlijke ontwikkeling; 

• Een marktconform salaris met een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket; 

• Goede ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Kort nadat je gestart bent stellen we samen 

een ontwikkelplan op. 

• Jij werkt bij een trendsettend bedrijf, dat ook nog eens de beste busdeursystemen ter wereld 

maakt! 

• Je krijgt veel vrijheid en geeft vooral zelf invulling aan je functie. 

• Er is bij ons ruimte voor ondernemerschap en we waarderen eigen initiatief. Samen gaan we 

op avontuur om onze organisatie nog beter te maken. 

• De functie van Process Engineer is een prachtige stap in jouw carrière als ambitieuze 

professional.

Sta je al te popelen om aan de slag te gaan? Zo kom je in aanmerking!

Voor de sollicitatieprocedure maakt Ventura Systems gebruik van de diensten van Effectus-HR. 

Ben jij de ideale kandidaat? Laat het eerst allemaal even bezinken, maar wacht niet te lang met 

reageren. Wie weet is de functie dan al vergeven. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt gebruik 

gemaakt van DiSC. 

Voor vragen over de functie en/of de procedure kun je contact opnemen met Sophia Schulte 

(Consultant Effectus-HR) op telefoonnummer 06-25355627. 

Je sollicitatie kun je sturen naar s.schulte@effectus-hr.nl, ter attentie van Sophia Schulte. 


