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Vacature 
Product Designer 

Wie zijn wij 
TELETASK is een toonaangevende Gentse KMO- fabrikant van domotica systemen met export naar meer dan 40 

landen. Sinds onze oprichting in 1984 behoren we tot de wereldtop van hoogwaardige volledig geïntegreerde 

domotica oplossingen.  

Toepassingen zijn exclusieve en slimme laag- energie woningen en gebouwen. Daarbij zijn functionaliteit, gebruiks- 

vriendelijkheid, duurzaamheid en een exclusief design vaste waarden. We bieden daarvoor ook verschillende cloud 

service oplossingen aan. Onze mobiele apps maken zo een stabiele verbinding naar het thuisfront van waar ook ter 

wereld. Audio systemen als Heos en Sonos streaming audio en Amazon, Google… spraaksturing integreren we 

naadloos met andere oplossingen. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten hechten we veel aandacht aan de circulaire economie en het verlagen 

van de ecologische voetafdruk van onze installaties in de woningen van onze klanten. 

Wie zoeken wij 
Voor onze R&D afdeling zoeken we een Product Designer - met minimum 2 jaar ervaring. 

Functiebeschrijving 
- Samen met de R&D collega’s zal je creatief meewerken van idee tot het productieklaar maken. Je taak zal 

voornamelijk bestaan uit ontwerp en ontwikkeling van nieuwe producten zoals ingebouwde touch panels, 

mobiele apps, desktop applicaties en web apps. Je werkt daarvoor samen in een dynamisch jong team van 

hard- en software  ingenieurs. 

- Je overlegt met collega's, partners en leveranciers omtrent design-for-manufacturing 

- Je doet research rond productspecificaties en werkt prototypes uit. 

- Je verzamelt en verwerkt technische documentatie na input van je collega’s 

- Je staat in voor de look and feel van onze internationale beursstanden 

Profiel 
- Je behaalde een diploma Master Productontwikkeling 

- Je hebt een eerste relevante ervaring opgebouwd als productontwikkelaar 
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- Je bent sterk in ideegeneratie, denkt oplossingsgericht, hebt aandacht voor detail en kwaliteit 

- Je houdt van veel variatie in de taken 

- Je hebt een hands-on mentaliteit en gevoel voor verantwoordelijkheid 

- Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een teamspeler die graag creatief samenwerkt. 

- Je bent sterk in technisch uittekenen en uitwerken van ontwerpen in Solidworks 

- Je hebt een goede materialenkennis en hebt inzicht in courante industriële productiemethodes: spuitgieten, 

plaatbewerking, 3D-printing, … 

- Je bent grafisch onderlegd in Illustrator, Photoshop en Indesign 

- Je bent geboeid door alles wat met UX en UI te maken heeft 

- Je spreekt/schrijft vlot Nederlands en Engels 

- Je bent uit de onmiddellijke regio en bereid om te werken in Gent. 

- Bonus: kennis van drukprocedés en kleurprofielen 

- Bonus: ervaring met 3D rendering 

- Bonus: interesse in fotografie 

- Bonus: ervaring met After Effects, Premiere Pro 

Aanbod 
- Een uitdagende job met veel variatie, ruimte voor initiatief, creativiteit, autonomie en verantwoordelijkheid. 

- Je kan je creatieve drijfveer omzetten in reële producten. Je maakt de volledige ontwikkeling mee en ziet het 

resultaat van jouw werk in elk product. 

- Je komt terecht in een dynamische omgeving waar een open werksfeer heerst en waar er aandacht is om jezelf 

permanent bij te scholen. Je werkt in een multidisciplinair team met ruimte voor zelfstandigheid. 

- Korte communicatielijnen binnen een gezonde KMO en nauwe betrokkenheid van de directie. 

- Een vlot bereikbare werkplek aan het UZ Gent en op 300 meter van de Ghelamco arena. 

- Doorgroeimogelijkheden door de sterke groei van ons bedrijf. 

- Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur. 

- Dit alles gaat samen met een mooie verloning en een pakket van extralegale voordelen 

 

Meer info over ons bedrijf en onze producten: www.teletask.be 

Solliciteren via E-mail met volledig CV en een recente foto 

TELETASK bvba 

Dhr. Johan Vander Beken - Managing Director 

Tel: 09 210 45 70    -    E-mail: vbj@teletask.be 

http://www.teletask.be/
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