
 
 
 
 

NEFAB Benelux, gevestigd in Gent, Barneveld en Son, maakt deel uit van de Zweedse multinational 
Nefab AB. Nefab, opgericht in 1949, biedt complete verpakkingsoplossingen, geoptimaliseerd om de 
totale kosten en de impact op het milieu te verminderen in de distributieketen van de klant. Dankzij 
onze wereldwijde distributiecapaciteiten en engineering bevoorraden wij industriële bedrijven overal 
ter wereld. Nefab telt wereldwijd 2400 werknemers waarvan 85 in de Benelux. Voor meer informatie 
over Nefab kan u terecht op onze website: www.nefab.com 

 

Test & development 
Engineer 

Nefab Engineering Center 
Benelux, Eindhoven  

 
Nefab Engineering Center Benelux in Son (dichtbij Eindhoven), zoekt een engineer met nadruk op testing in 
een inspirerende  omgeving met betrekking tot verpakkingsvrijgave testen, materiaal- en product 
onderzoeken. 
Naast testen, behoort ontwerpen met een 3D tekenpakket en prototypes maken van verpakkingen tot de 
taken. De geschikte kandidaat gaat ons team van verpakkingsspecialisten versterken die werken voor 
interne- en externe bedrijven in zowel binnen- als buitenland. 
Gegadigde met testervaring of bereidt is om daarvoor opgeleid te worden, zijn welkom om bij ons te 
solliciteren.  

 
De ideale kandidaat voldoet aan de volgende eisen: 
 Minimaal Bachelor diploma, voorkeur werktuigbouwkunde of engineering 
 Analytisch kunnen denken 
 Interesse voor testwerk en internationale standaarden 
 Kunnen werken met 3D tekenprogramma 
 Goede kennis van Engels en Nederlands, andere talen zijn een pluspunt 
 Klantgericht  
 Juiste mentaliteit en flexibiliteit 
 Goed kunnen werken in team verband 

Ons aanbod: 

 Een unieke kans om te werken voor een innovatieve, groeiende organisatie. 
 Je wordt deel van een organisatie waar vertrouwen, kwaliteit en groei gewaardeerd en 

gestimuleerd worden. 
 Een job met heel wat verantwoordelijkheden en variatie  
 Deel uitmaken van een globaal netwerk van 150 verpakking -en testspecialisten en 5 grote testlabs 

 
Interesse? Graag uw CV sturen naar: Ben.Tjoeng@nefab.com 

 
 
 
 

Nefab Packaging Netherlands, Nefab Engineering Center, Ekkersrijt 4126, 5692 
DC Son, Nederland, www.nefab.nl  


