
Design-Engineer team Noord-Amerika (fulltime) 
voor creatief en internationaal bedrijf 
 
 
Streetlife 
Het succesvolle Streetlife ontwerpt, produceert en levert vooruitstrevende producten voor de openbare 
ruimte. Doordat Streetlife de producten in eigen beheer ontwikkelt en internationaal projecten realiseert is 
het werk binnen Streetlife zeer veelzijdig en dynamisch. Er wordt samengewerkt met tal van 
vooraanstaande landschapsarchitecten en steden in West- & Noord-Europa en Amerika. 
 
Het Streetlife Team bestaat uit 50 medewerkers met diverse achtergronden, voornamelijk industrieel 
ontwerpers en architecten. Streetlife’s hoofdkantoor is gevestigd in een monumentaal pand in Leiden 
centrum en heeft tevens studio’s in Zweden en Philadelphia. Je vindt het Streetlife team en de Streetlife 
Collectie op www.streetlife.com 
 
 
De functie 
Door de groei van het aantal projecten in de USA en Canada zijn we opzoek naar een extra teamlid voor het 
R&D Cluster USA. Je werkt vanuit het hoofdkantoor in Leiden en werkt samen met de andere teamleden om 
mooie projecten te realiseren, en producten te optimaliseren. 
 
Het USA R&D team bestaat uit een 6-tal ontwerpers/ projectleiders. Jij bent verantwoordelijk voor het 
beheer van de voorraad USA en het optimaliseren van deze productcategorieën. Er is ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling en interesses als het gaat om optimalisatie, denk aan: logistiek, montage, 
kwaliteitscontrole, documentatie, CAD modelleren en mogelijkheid tot uitbreiding naar semi-custom 
producten. 
 
Je stuurt vanuit Nederland de productie in Amerika aan, en stemt zaken direct af met de klanten voor 
levering. Zo loop je het gehele traject door, en leer je en beheers je veel verschillende facetten. Na Corona 
zul je een keer naar USA af kunnen reizen om producenten eens te bezoeken, en met eigen ogen de 
mogelijkheden te zien. 
 
Veelzijdigheid, meertaligheid en nauwgezet zijn sleutelbegrippen bij deze baan. In verband net Canada is 
Frans een grote pré 
 
 
Werkzaamheden 
• Beheer van producten in CAD en ERP-systeem 
• Door-ontwikkelen en standaardiseren van productlijnen en systemen 
• Inkoop en kwaliteitscontrole (semi-)standaard producten 
• Samenwerking met producenten in Noord-Amerika 
• Samenwerking met collega ontwerpers en manager logistiek aan projecten 
• Creëren en optimaliseren van (parametrische) CAD-modellen in Solidworks 
• Ontwerpen en ontwikkelen (in team verband) van nieuwe producten voor de Collectie 

 
 
Jouw profiel 
• Opleiding TU-IO of IPO 
• Goede communicatie vaardigheden; Nederlands en Engels 
• I.v.m. Canada is Frans een grote pré 
• Efficiënt, nauwgezet, analytisch en oog voor kwaliteit 
• Affiniteit met Design, Techniek, Productie en logistiek 
• 3 jaar/ werkervaring bij voorkeur in een productie omgeving 
• In het bezit van een rijbewijs 
 



 
Spreekt deze dynamische baan je aan en voldoe je aan het profiel? 
Dan zien we jouw reactie graag tegemoet voor 31 augustus 2021. 
Stuur je motivatie en CV naar vacature[at]streetlife.com  t.a.v. Dorine van Erp 
Meer weten over Streetlife? Ga naar onze website www.streetlife.com 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 


