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VACATURE VOOR TECHNISCH EN COMMUNICATIEF INGESTELDE PERSOON 
 
Ben je technisch, analytisch en wil je graag in contact zijn met klanten? Mobeye 
maakt innovatieve elektronica voor industrie, professionals en consumenten. Als 
Product Specialist ken jij alle ins- en outs van de producten, en heb je een grote rol in 
het hele traject van specificaties, product releases en sales support. Ligt jouw 
meetlat hoog en wil je meegroeien met onze ambities, bekijk dan onze vacature voor 
Product Specialist.  
 

Vacature Product Specialist 

Mobeye is fabrikant van alarmerings- en communicatiesystemen, met een eigen onderzoek- en 
ontwikkelingafdeling. Met continue productinnovaties brengt Mobeye toepassingsgerichte en zinvolle meet- 
en regelsystemen op de markt, zowel onder het Mobeye merk als klantspecifiek. De ontwikkeling gebeurt 
volledig intern met eigen hard- en softwareplatforms rondom GSM/3G/4G/RF communicatietechniek. De 
toepassingen zijn erg veelzijdig, wat werken bij Mobeye extra elan geeft.  
Mobeye bestaat 10 jaar en groeit sterk. We werken met een hecht team met een prettige werksfeer. 
Kwaliteit staat altijd voorop, en dat geldt zowel voor de producten als voor de menselijke kant van het bedrijf.  
 

De vacature voor Product Specialist 

 
Als Product Specialist speel je een grote rol in het hele traject van productontwikkeling tot aan after sales 
support. Na een intensief leertraject heb je goede kennis van de Mobeye producten, IoT platform en de 
onderliggende techniek. Voor nieuwe producten en releases maak je testplannen, zorg je voor test tools en 
voer je tests uit. Daarnaast heb je goed inzicht in de veelzijdigheid van de producten en de markt en ben je 
aanspreekpunt voor (internationale) klanten voor supportvragen.  
De functie vraagt een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, waarbij je nauw samenwerkt met zowel het 
R&D-team als het Verkoopteam. Je zorgt voor een hoge kwaliteit van de producten en draagt bij een de 
klanttevredenheid. Je rapporteert direct aan de directie. 
Standplaats is ’s-Hertogenbosch.  
 
Functie-inhoud 
• klantadvies aan (vooral) zakelijke klanten en dealers, zowel pre-sales advies als inhoudelijke ondersteuning 

bij installatie 
• coördinatie en uitvoering van het testtraject bij nieuwe product releases  
• verifiëren van en adviseren over de productspecificaties 
• verantwoordelijk voor de processen rondom repair orders 
• het opstellen van FAQ’s, instructiemateriaal, etc. 
 
Wat wij verwachten van onze ideale kandidaat: 
• een HBO denk- en werkniveau, met bedrijfskundige, ICT- of elektrotechnische achtergrond  
• sterk communicatief 
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 
• goede communicatieve eigenschappen, analytisch vermogen en een alerte houding 
• een drive om de lat hoog te leggen en persoonlijk te groeien 
• goede feeling met technische producten en systemen, om de (veelal) technische klanten te helpen 
 
Wat wij bieden 
• een uitdagende en afwisselende functie in een prettig team en met een prachtig productenpallet 
• goede ontplooiing- en doorgroeikansen,  goede begeleiding 
Wil je werken bij een ambitieus bedrijf met een prettige, open en informele werksfeer en herken je jezelf in 
genoemd profiel dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet. 


