
 
 
 
 
 
 
Passie voor koffie 

Elke dag weer genieten miljoenen mensen van koffie. Om dit dag in dag uit mogelijk te 

blijven maken, zoeken wij een enthousiaste 

Product ontwerper 

Je laat je iedere dag weer meeslepen in de wondere wereld van koffiemachines. Van eigen 

design tot klant specifieke machines. Je verblijdt, verrast en inspireert klanten en collega’s 

met oplossingen voor onze bestaande als ook nieuwe machinelijnen. Je vindt het belangrijk 

dat mooie designs ook resulteren in technisch maakbare en service vriendelijke producten. 

Van idee tot productie ben jij bij het gehele proces betrokken. Het resultaat van jouw 

werkzaamheden zal dagelijks van onze productielijnen af komen en wereldwijd met 

tevredenheid gebruikt worden.  

Bij ETNA geloven wij niet in een wegwerpmaatschappij, maar in machines met een lange 

levensduur en lage servicekosten. Wij willen op een verantwoorde en duurzame manier met 

de wereld als ook onze medewerkers, leveranciers, klanten en business partners omgaan. 

Wij kiezen er daarom bewust voor om duurzame, stabiele componenten in onze machines te 

gebruiken, die van hoge kwaliteit zijn en een lange levensduur hebben. Door onze expertise 

zal onze klant geen dag zonder koffie zitten. Jij weet dit als geen ander te vertalen in 

constructieve oplossingen.  

Het team waar je onderdeel van uit gaat maken, bestaat uit enthousiaste collega’s die zich 

richten op software development, hardware development, product engineering en test 

engineering. Daarnaast ben je regelmatig de steun en toeverlaat voor je collega’s van 

productie, documentatie en marketing. 

 

Wie ben jij?  

Onze Product Ontwerper heeft een positieve drive, is zelfstandig, nauwlettend en heeft een 

gezonde dosis overtuigingskracht. Je bent iedere dag bezig met hoe het beter kan. Je bent 

proactief, je weet goede ideeën om te zetten naar de praktijk en natuurlijk ben je 

resultaatgericht.  

- Je bent een enthousiaste en professionele TU/HBO’er met een IO/IPO/WTB 

achtergrond; 

- Gedegen kennis en kunde in CAD (Solid Edge is een pré) 

- Ervaring met Keyshot, Photoshop en Illustrator 

- Ervaring met construeren in kunststoffen en dun plaatwerk 

- Affiniteit met het construeren en detailleren van technische serieproducten 

- Je hebt minimaal vijf jaar vakgerichte werkervaring 

 

 

 



Wat kun je van ons verwachten? 

- Informele prettige werksfeer 

- Je kan meedenken binnen en buiten je werkgebied/specialisme 

- Je wordt uitgedaagd 

- Je krijgt alle ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling 

- We bieden de typische Achterhoekse mentaliteit 

- Onbeperkte geur en smaak van koffie 

- Interessante arbeidsvoorwaarden 

Ben jij die gedreven Product Ontwerper die graag de touwtjes in handen heeft en toe is aan 

een volgende stap in jouw carrière? Solliciteer dan op deze uitdagende vacature bij ETNA 

Coffee Technologies in Doetinchem, via hrm@etna-ct.com of neem contact op met Anne 

Sprenkelder voor vragen.   

 

Over ETNA 

ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert koffiemachines en verkoopt deze aan 

dealers wereldwijd. Onze dealers leveren de ingrediënten en verzorgen de service. Of het nu 

verse bonen of instant producten zijn, onze koffiemachines zetten er een heerlijke kop koffie, 

cappuccino of chocolade van. Dat is onze passie. En dat mag iedereen proeven!  

Ontwikkeld en geproduceerd in de Achterhoek 

ETNA is gevestigd in Doetinchem. Hier ontwikkelen en produceren wij alle machines. Dit 

betekent dat de kwaliteit gewaarborgd is met 100% Nederlandse kwaliteit en vakmanschap. 

Onze passie leidt ertoe dat wij steeds op zoek zijn naar de beste technologieën, materialen en 

machines voor de perfecte kop koffie. Onze ervaring met koffietechnologieën zetten wij in om de 

ingrediënten van onze dealers optimaal tot hun recht te laten komen. 

Via onze dealers vinden de koffiemachines hun weg naar de eindgebruikers in kantoren, 

industrie, horecalocaties e.d. In de afgelopen 25 jaar hebben wij een productportfolio 

opgebouwd met koffiemachines die gebruik maken van 4 zettechnologieën. Door onze 

expertise zal onze klant geen dag zonder koffie zitten. 

 

 

 

 


