
 

 
 

 
 
 
 
Medewerker Innovatie & Ontwikkeling (op afdeling Techniek) 
40 uur in de week 
 
Rail Partner Holland is een kleinschalig familiebedrijf dat intensief samenwerkt met Railinfra 
beheerders in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, aan methoden om het spoor stiller te 
maken. In de loop van de jaren hebben wij specifieke producten ontwikkeld waardoor de negatieve 
effecten van het wiel-rail contact, zoals geluidsoverlast en slijtage, worden gereduceerd. Hierbij kiezen 
we bewust voor duurzame en milieuvriendelijke oplossingen. 
 
Als Medewerker Innovatie & Ontwikkeling werk je in kortlopende projecten aan verbetering van o.a. 
ons baan-gebonden SpoorStaafConditioneringsSysteem. Je ziet alle facetten van het bedrijf en werkt 
nauw samen met collega’s van andere afdelingen. Je hebt veel vrijheid, werkt zelfstandig en neemt 
graag verantwoordelijkheid.  
 
Je werkzaamheden bestaan uit: 
• Het verbeteren van de (huidige) producten, rekening houdend met de wensen van interne 

afdelingen en richtlijnen van onze klanten. 
• Productontwikkeling (innovatie). 
• Productkennis uitdragen naar collega’s. Opstellen en actualiseren van in- en externe (technische) 

werkinstructies. 
• Beheer van artikelen, productiestuklijsten, technische informatie en tekeningen. 
 
Wat heb je in huis? 
• MBO 4 niveau of HBO opleiding richting mechatronica of werktuigbouwkunde. 
• Analytische vaardigheden t.b.v. data-onderzoek. 
• Kennis van tribologie is een pre. 
• Kennis van CAD-tekenpakket. 
 
Wat bieden wij?  
• Naast een marktconform salaris en pensioenregeling, ontvang je een dertiende maand. Binnen 

Rail Partner Holland kennen wij een beloningsregeling. De hoogte van de prestatiebeloning is 
afhankelijk van je persoonlijk functioneren en van de bedrijfsresultaten in dat jaar.  

• Bij een fulltime dienstverband kom je in aanmerking voor 25 vrije dagen en 3 ATV dagen. Tussen 
kerst en oud- en nieuw hebben wij een bedrijfssluiting.  

• Er zijn goede mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.  
• Voor alle medewerkers organiseren we ieder jaar meerdere gezamenlijke activiteiten en etentjes. 
 
Herken jij jezelf in dit profiel?  
Stuur dan je CV met een motivatiebrief naar Marianne van der Geld (Afd. Human Resources): 
solliciteren@railpartnerholland.com. Of voor vragen over deze functie kun je met haar bellen op 
telefoonnummer 0416-321517.  
 
 


