
Test Engineer 

VACATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ligt jouw passie in de techniek en vind je het leuk om een uitdaging 
aan te gaan? 

 
Maak dan eens kennis met NMi! 

 

Wat ga je doen 

Als Test Engineer werk je mee met het onderzoek aan meetinstrumenten conform 
Nederlandse, Europese of Wereldwijde wet- en regelgeving voor de toelating van 
(inter)nationaal handelsverkeer. Onder leiding van een Approval Expert voer je testen en 
onderzoeken uit aan de hand van een testplan wat samen met onze klant is opgesteld. Je 
voorziet de Approval Expert of klant van de geldende onderzoekseisen en informatie over 
benodigde apparatuur, hulpmiddelen en documentatie. Je voert op een efficiënte en 
gestructureerde manier het vastgestelde testplan van hardware onderzoeken, testen en 
metingen uit op het laboratorium, waarbij de doorlooptijd cruciaal is. De hardware 
onderzoeken bevatten o.a. metrologische testen, klimaattesten, trillingstesten, duurtesten 
en elektromagnetische testen. Daarnaast ben je (mede) verantwoordelijk voor het lab 
beheer, denk aan onderhouden van installaties, kalibraties etc. 

 
Wat vragen wij van jou 

Voor de functie van Test Engineer zoeken wij een nieuwe collega op MBO+ niveau met een 
technische opleiding (bv elektrotechniek of mechatronica). 

Vanuit de functie als Test Engineer ben je gewend om procesmatig te werken. We zoeken 
een collega die nauwkeurig en gestructureerd werkt. Je hebt een klantgerichte instelling je 
bent communicatief vaardig en spreekt ook goed Engels. Van nature ben je nieuwsgierig 
en flexibel ingesteld. 

 
Wat mag je van NMi verwachten 

NMi is een service- en klantgerichte organisatie waar techniek de boventoon voert. Je krijgt 
betrokken en gemotiveerde collega’s en de ruimte om je ideeën en initiatieven te 
verwezenlijken. Daarnaast bieden we je ondersteuning om vakinhoudelijk én persoonlijk te 
groeien. 

 
Interesse? 

Dan zien we je motivatie en CV graag tegemoet op sollicaties@nmi.nl ten name van 
Lisanne Beijsens (0613716933). Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Meer 
informatie over NMi vind je op www.nmi.nl. 
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