
 
 

 
A.P. van den Berg is een innovatief familiebedrijf uit Heerenveen en maakt al bijna 55 jaar onderscheidende apparatuur voor 
bodemonderzoek voor zowel land als offshore toepassingen en verkoopt dit wereldwijd. Bij A.P. van den Berg is innovatie 
dagelijkse kost voor alle werknemers. De afdeling Engineering en Development zorgt ervoor dat A.P. van den Berg voorop loopt 
op het gebied van sondeerapparatuur en -meetsystemen. De ontwikkeling en introductie van producten in samenwerking met 
productie en verkoop is hierbij een speerpunt. Voor de afdeling E&D zijn wij op zoek naar een: 

 

Hoofd Engineering & Development 
(Fulltime) 

 
In de rol van Hoofd Engineering & Development geef jij leiding aan de afdeling Engineering en Development (E&D), bestaande uit 
12 engineers (met diverse disciplines zoals werktuigbouw, hydrauliek, software en elektro) en draag jij actief bij aan visievorming 
van de afdeling. Jij maakt deel uit van het Management Team en rapporteert rechtstreeks aan de Technisch Directeur. In deze 
functie geef jij sturing aan de innovatieve ontwikkelingen van sondeerapparatuur, meetsystemen en de engineering voor 
verkooporders. Jij draagt op de afdelingen E&D primair de verantwoordelijkheid voor het behalen van project-, en 
ontwikkeldoelstellingen en afspraken van complexe multidisciplinaire projecten in termen van scope, kwaliteit en geld. Daarnaast 
zie jij erop toe dat de serviceverlening vanuit E&D op het verwachte niveau ligt. Met jouw resultaatgerichte aanpak, passie voor 
techniek en innovatie lever jij een actieve en belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van marktgerichte oplossingen. Jij bent het 
technisch geweten van de organisatie. Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor productie en verkoop en ken jij het gevoel om in 
eigen fabriek rond te lopen. Jij volgt technologische trends en ontwikkelingen in de sondeermarkt op de voet en vertaalt deze naar 
slimme oplossingen in technologie. Verder draag jij redactioneel bij aan de in-en externe communicatie. 
 

Met jouw MT-collega’s ben jij verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende afdelingen, werkprocessen en functies 
en bouw jij mee aan de cultuur van de organisatie. Jij draagt zorg voor een tijdige en gedegen afstemming op zaken die E&D raken 
op het gebied van verkoop, productie, financiën en HR. Jij kunt buiten de grenzen van jouw eigen vakgebied om meedenken. Het 
komt een paar keer per jaar voor dat jij internationaal zult reizen voor een klantbezoek of voor deelname aan beurzen en 
congressen. Vanzelfsprekend weet jij het beste uit het team naar boven te halen, mensen mee te nemen en jij inspireert, coacht 
en motiveert jouw collega’s zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Onderling en met collega’s van andere afdelingen zorg jij 
voor een effectieve, efficiënte samenwerking en afstemming. 
 

Als Hoofd E&D breng jij mee 
• Jij bent in het bezit van een diploma van een afgeronde hbo- of wo opleiding in de richting werktuigbouwkunde, 

elektrotechniek, mechatronica en/of aangevuld met technische bedrijfskunde; 
• Jij hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring in een (internationale) technische omgeving waarvan 5 jaar in een managerial 

rol; ervaring in specifiek de machinebouw/productieomgeving/industriële automatisering of technisch complexe systemen is 
een pré; 

• Jij denkt graag mee in de visievorming van strategie, beleid en werkprocessen; jij schakelt met gemak tussen strategisch, 
tactisch en operationeel niveau; 

• Jij bent analytisch, oplossingsgericht, technisch zeer gedreven, realiseert de afgesproken doelen. Jij bent bekend met agile 
werken en jij hebt een hoog do-say ratio; 

• Communicatief en sociaal ben jij uiterst vaardig en een teamplayer en jij hanteert een coachende leiderschapsstijl; 
• Jij bent een sterke persoonlijkheid, bent scherp, emotioneel intelligent en reflectief; 
• Jij bezit overtuigingskracht en durft besluiten te nemen en tegelijkertijd ben jij daarbij omgevings- en organisatiesensitief; 
• Nederlands en Engels beheers jij vloeiend in woord en geschrift. 
 

Aanbod 
A.P. van den Berg is een innovatief familiebedrijf en biedt jou een functie in een multidisciplinair team van enthousiaste, kundige 
en gedreven professionals. Jij komt te werken in een bedrijfscultuur welke zich kenmerkt door trots, respect voor elkaar, 
samenwerkingen en blijven leren en ontwikkelen. Jij ontvangt een marktconform salaris, passend bij jouw ervaring en 
opleidingsniveau, een winstuitkering, een flexibele werktijdenregeling en 13 extra vrije dagen per jaar. Daarnaast vindt A.P. van 
den Berg persoonlijke ontwikkeling van belang en wordt er flink geïnvesteerd in opleidingen en trainingen. Successen worden 
gevierd en daarnaast worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd. 
 

Reageren 
A.P. van den Berg werkt voor de invulling van deze vacature exclusief samen met L’Invitée. Neem voor meer informatie over A.P. 
van den Berg en de functie, procedurele vragen of het sturen van jouw sollicitatie contact op met Alida de Boer via 
alida@linvitee.eu of bel met 06-20908151.  
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature 


