
 
 
Wickey is een internationale online onderneming, die zich gespecialiseerd heeft in kwalitatief 
hoogwaardige houten speeltoestellen. Met webshops in heel Europa heeft Wickey zich in korte tijd 
ontwikkeld tot een van de grootste aanbieders van outdoor speeltoestellen. Onze houten 
speeltoestellen ontwikkelen en produceren we zelf in ons bedrijf. Om onze groei voort te zetten zijn 
we per direct op zoek naar een gedreven: 
 

Productontwikkelaar (m/v/x) 

Als Productontwikkelaar heb je een grote passie voor design en techniek en ben je geïnteresseerd in 
kinderspeelgoed. Je ontwerpt met een visie en onderbouwt die met feiten. Als Productontwikkelaar 
werk je intensief samen met Marketing en Productie om de meest innovatieve speeltoestellen op de 
markt te brengen. 

 
Wij bieden 

• Een uitdagende functie in een succesvolle, gezonde en internationaal groeiende online 
onderneming die de speelgoedmarkt bestormt 

• Een teamgerichte, open werksfeer met leuke collega's en een platte organisatiestructuur  
• Een aantrekkelijk salarispakket met uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden  
• Een vriendelijk, gemotiveerd team dat je perfect begeleidt en je start bij Wickey soepel laat 

verlopen  
• Pensioenregeling 
• Flexibele werktijden (kernwerktijd van 9.00 uur tot 16.00 uur) 
• Altijd een volle fruitmand zodat we allemaal voldoende vitamines binnen krijgen  
• Gratis koffie, thee en warme chocolademelk uit onze volautomatische koffiemachine  
• Snacks en frisdranken tegen een kleine vergoeding  
• Teamuitstapjes, een groot zomerfeest en een schitterende kerstparty maken een succesvol jaar 

bij Wickey compleet  
• Comfortabel reizen buiten de stedelijke gebieden en een ruime parkeerplaats 
• …en nog veel meer  

 
Je Taken 
 

• Je ontwikkelt excellente producten van hout in combinatie met diverse accessoires voor de 
internationale markt 

• Je ontwikkelt zelfstandig marktrelevante concepten, productideeën en facelifts 

• Je begeleidt het ontwikkelingsproces van idee via productie naar logistiek, rekening houdend met 
klantwensen, haalbaarheid, alle veiligheidsregels en kosten 

• Je plant de afspraken van alle ontwikkelingsfasen en zorgt ervoor dat de 
afdelingsoverschrijdende ontwikkeling binnen de deadlines wordt afgerond 

• Je ontwerpt en maakt technisch foutloze productspecificaties, montagehandleidingen en 
verpakkingsinstructies 

• Je levert CAM-gegevens voor de CNC-freesmachines 

• Je integreert nieuwe producten optimaal in bestaande productlijnen 

• Je observeert de markt en speurt voortdurend naar trends in de branche 



 
 
 
Je profiel 
 

• Succesvol afgeronde opleiding tot industrieel ontwerper, technisch tekenaar, constructeur of 
vergelijkbare opleiding 

• Goede beheersing van de Duitse en/of Engelse taal 

• Affiniteit met kinderspeelgoed en producten van hout in combinatie met metaal en kunststof 

• Ervaring met 2D- en 3D-tools, zoals Inventor en/of SolidWorks en Adobe CS 

• Creatieve en oplossingsgerichte manier van werken gecombineerd met een sterk inzicht in 
functie, statica en materiaal 

• Met je uitstekende communicatieve vaardigheden presenteer je werkresultaten en inspireer je 

• Kennis van DIN-normen voor speelgoed en speelgoedveiligheid in de particuliere en openbare 
ruimte 

 
Hebben we je interesse gewekt? 
Is deze boeiende job interessant voor jou en wil je graag onderdeel van het Wickey team worden? 
Neem dan meteen contact op met Inge Loop van onze partner SMS Intermediair via inge@sms-
intermediair.nl, we kijken uit naar je reactie! 
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