
 
 

 
 

R&D Engineer 
Fulltime 

 

 

Onze organisatie  
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal 

marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G 

Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen 

in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 

 

Voor onze R&D afdeling zijn wij op zoek naar een R&D Engineer. 

 
Omschrijving 
Als R&D Engineer ben je verantwoordelijk het opzetten en uitvoeren van testen voor onze producten. De 

resultaten worden gebruikt om aan te tonen dat de producten aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, maar 

ook ter ondersteuning van productontwikkeling. Het R&D lab beschikt over professionele apparatuur, waaronder 

een windtunnel om deze testen uit te voeren.  Als R&D Engineer houd je je bezig met het maken van 

testplannen, het uitvoeren van testen en het analyseren van de resultaten. Je verzorgt (Engelstalige)rapportages 

en bespreekt de resultaten met projectmanagers en (Senior) R&D Engineers. Daarnaast neem je deel aan diverse 

R&D projecten en doe je voorstellen ter verbetering van processen, methoden en protocollen. 

 

Wat vragen wij? 

• Minimaal een afgeronde relevante HBO- opleiding in een technische richting. 

• Je beschikt over (enige) relevante werk- of stage-ervaring. 

• Je hebt affiniteit met projectmatig werken in een technische omgeving. 

• Je beschikt over technische kennis op het gebied van werktuigbouw, instrumentatie en/of aerodynamica.  

• Je bent resultaat- en oplossingsgericht en bent goed in staat om kennis over te dragen. 

• Goede beheersing van de Engelse taal. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij uitstekende 

ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HR Business Partner, r.nicolai@mg-group.com. De in- en externe 

werving vindt gelijktijdig plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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