
 
 

Werken bij Blisterpartner 

Blisterpartner is een jong en snelgroeiend bedrijf gevestigd op een toplocatie in de haven 

van Scheveningen.  

We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om de processen van het 

automatisch verpakken, controleren en distribueren van medicijnen te optimaliseren. Wij 

ontwikkelen en onderhouden onze eigen software en assembleren onze machines in eigen 

werkplaats, waarna deze, na een gedegen test, bij onze opdrachtgevers worden geïnstalleerd.  

Onze opdrachtgevers zitten in Nederland maar ook in België, Duitsland, Oostenrijk, 

Ierland, Schotland, Verenigd Koninkrijk en Spanje. Ook wordt onze apparatuur verkocht 

in Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika. 

 

Senior Hardware (product)ontwikkelaar 

Het gaat goed met Blisterpartner, zo goed dat we alweer op zoek zijn naar een nieuwe 
collega! Houd jij van techniek en word je blij van productontwikkeling? Dan zou dit wel 
eens een heel leuke functie voor jou kunnen zijn.  

Wat ga je doen?  

Samen met een klein team van collega’s ga je je bezighouden met het verder ontwikkelen 
en verbeteren van de huidige apparatuur. Naast de bestaande apparatuur worden er 
nieuwe producten bedacht die vervolgens verder ontwikkeld en uitgewerkt moeten 
worden. Dit (hardware)ontwikkelproces ga je, samen met het team, begeleiden en 
uitvoeren. 

Kennis van techniek, DC-motoren, stappen motoren en verbindings- en 
bewegingstechnieken zijn hierbij nodig. Al gaat het in deze functie meer om de 
inhoudelijke, dus technische ontwikkeling, vormgeving is zeker ook een belangrijk 
onderdeel.  

De ontwikkelingen in ons bedrijf volgen elkaar razendsnel op. Belangrijk is dat je in staat 
bent om deze vernieuwingen bij te benen en dat je dus flexibel bent in hoe je je werk 
zelfstandig kunt uitvoeren.  Je krijgt veel vrijheid in de invulling van je werkzaamheden 
maar daar hoort ook een grote verantwoordelijkheid bij.  



 
 

Werken bij Blisterpartner 

 

Jij past bij ons als je: 

• Van techniek houdt en blij wordt van productontwikkeling; 
• Werkervaring en een opleiding hebt op het gebied van WTB, Mechatronica, 

Industriële productontwikkeling of procesautomatisering; 
• Gedreven bent om samen met je collega’s het bedrijf verder te laten groeien;  
• Hard wilt werken maar ook in bent voor een grapje op zijn tijd; 
• Goede beheersing hebt van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Veel van 

onze opdrachtgevers zijn buiten Nederland gevestigd; 
• Een rijbewijs hebt. 

Kom je bij ons werken dan bieden wij jou:  

• Een uitdagende fulltime baan op een prachtige werkplek in de haven van 
Scheveningen; 

• In eerst instantie een tijdelijke aanstelling maar bij goed functioneren wordt dit 
omgezet naar een vast dienstverband; 

• Een salaris, dat afhankelijk van leeftijd en ervaring, tussen de € 3.000, en € 4.000,-  
bruto per maand (ft) ligt; 

• De mogelijkheid tot het verdienen van een bonus;  
• Op jaarbasis 25 vakantiedagen; 
• En niet onbelangrijk; een team met leuke, gedreven collega’s! 

 

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan een korte motivatie met CV naar:  

solliciteren@blisterpartner.nl 

Onze recruiter, Monique Los, neemt dan contact met je op.  

Heb je nog vragen, dan kun je mailen naar solliciteren@blisterpartner.nl of bellen naar  

06 812 146 40. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 


