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Functieomschrijving Lead Engineer  
 
Als Lead Engineer ben je verantwoordelijk voor het opleveren van de aan jou toegewezen 
werkpakketten. 
Als Lead Engineer heb jij de coördinerende en bewakende rol en werkt samen met collega’s 
aan het opleveren van (deel)resultaten binnen de gestelde kaders van kwaliteit, tijd en budget.  
 
Vanuit jouw ervaring ben je ook in staat collega’s inhoudelijk te ondersteunen of door te 
verwijzen naar de beschikbare kwaliteitsdocumenten of expertises (zowel binnen als buiten 
BAAT). 
 
Je rapporteert direct aan de Project Manager en adviseert hem inhoudelijk bij strategische 
beslissingen  
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden. 
De Lead Engineer is verantwoordelijk voor: 
 

• Het systematisch doorlopen van werkpakketten en volgens afspraken met de PM 
afsluiten van deze werkpakketten. 

• Inhoudelijk ondersteuning van Engineers en Project Manager en zorgdragen dat er 
voldoende expertise ingezet wordt om werkpakketten te kunnen afronden. 

• Bewaking van kwaliteit, deadlines en budget binnen werkpakketten en tijdige en 
duidelijke communicatie met de Project Manager. 

 
 
Omschrijving van taken  
1. Inhoudelijk 

• Werkt aan het opleveren van projectresultaten (ontwerp, documentatie, etc) welke 
nodig zijn binnen de projecten 

• Beheerst de voortgang van zijn werkpakketten volgens het BAAT proces  

• Toetst de resultaten van collega’s binnen de werkpakketten of deze  

•  

• Zorgt ervoor dat de voor een correcte administratie van uren en kosten en draagt zorg 
voor een tijdige facturatie. 

• Bepaalt in iedere fase, in overleg met de Project Manager, de wijze van uitvoering van 
de werkpaketten en stemt dit af met betrokken collega’s. 

• Bewaakt pro-actief deadlines en tijdbesteding van zichzelf en collega’s gerelateerd aan 
werkpakketten 

• Ondersteunt en coördineert collega’s in de realisatie van het beoogde doel van een 
werkpakket binnen het kader van de gestelde randvoorwaarden.  

• Zorgt voor een adequate beoordeling van de kwaliteit van de output en stimuleert zijn 
collega’som de benodigde kwaliteit te behalen. 

• Bewaakt het gebruik van het BAAT QMS en het voldoen aan wettelijke eisen 
gedurende het project met ondersteuning van QA/RA 
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• Communiceert met de Project Manager over de kwalitatieve inhoudelijke resultaten, 
stemt verwachtingen af, bewaakt de klantrelatie en is daarvoor bewust van signalen 
die wijzen op een afwijkende verwachting. 

• Zorgt voor een sluitende weekplanning van zijn eigen werk en draagt zorg voor het 
behalen van zijn doelstelling directe uren. 

 
2. Persoonlijke inzet en houding 

• Zet zich in om te leren en te verbeteren (zichzelf, zijn team, de organisatie). 

• Zorgt voor een positieve grondhouding gericht op oplossingen. 

• Zet zich actief in om collega’s te ondersteunen 

• Toetst hoe zijn inzet bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf. 
 
3. Samenwerking 

• Neemt deel aan team overleg en geeft feedback over status van werkpakketten 

• Zorgt dat de taken, tijdsbesteding en deadlines binnen een werkpakket duidelijk 
verdeelt zijn tussen zichzelf en collega’s. 

• Neemt actief deel aan de wekelijkse teammeetings en zorgt voor een adequate 
verslaglegging van de behaalde resultaten en neemt actief deel aan de planning voor 
de komende maand 

• Bespreekt met Project Manager onregelmatigheden of veranderingen binnen het werk 
pakket en maakt voorstellen hoe deze te adresseren. 

• Ondersteunt Collega’s bij inhoudelijke en planning technische vraagstukken. 

• Ondersteunt de opleiding van nieuwe collega’s binnen BAAT 
 
4. Contact met klanten en leveranciers 

• Is in staat om zelfstandig over inhoudelijke zaken op senior niveau met de klant of 
toeleverancier te overleggen. 

• Communiceert op professionele wijze waarbij afspraken en relatie van belang zijn  
 
5. Communicatie 

• Draagt zorg voor effectieve discussies en initieert overleg met teamleden m.b.t. 
voortgang van werkpakketten.  

• Communiceert eenduidige en periodieke over status en voortgang van werkpakketten 
aan de Project Manager. 
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Specificaties van benodigde vaardigheden 

1. Vakinhoudelijk/kwaliteit van werk Voorbeeld goed functioneren Beoordelings 
Criteriuma 

Kennis en vaardigheden op het gebied van 
projectmatig werken 

Goede kwaliteit van het werk gerelateerd aan de vooraf 
gegeven doorlooptijd en budgetten 

1.3/1.1 

Basiskennis van de markt waarbinnen de producten 
verkocht worden 

Goed onderbouwde keuzes maken m.b.t. 
materiaalgebruik en productietechniek. 

1.3/1.1 

Kennis en vaardigheden in productontwikkeling van 
medische hulpmiddelen. 

Goed beoordelen wat de haalbaarheid is van een product 
en bij benadering juist inschatten van tijd, materialen en 
kosten voor het project. 

1.3/1.1 

Kan werkzaamheden conformeren aan het 
kwaliteitssysteem. 

Opleveren van rapporten conform BAAT geldende QMS en 
DMR 

1.1/ 1.5 

Kunnen omgaan met een 3D CAD systeem, evenals 
met Microsoft Office producten. 

Kwaliteit van tekeningen, rapporten en andere 
documenten goed inschatten en beoordelen. 

1.3/1.1 

Analytisch vermogen. Blijk geven in staat te zijn om de kern van een probleem- 
of vraagstelling te doorzien. 

1.1 

Oog voor zowel het technische aspect als de 
management aspecten van een project. 

Het monitoren van eigen productiviteit evenals die van de 
collega’s binnen werkpakketten; Nauwgezetheid van de 
administratieve werkzaamheden (werkbesprekingen, 
vastleggen belangrijke afspraken) 

1.5/1.1 

   

Goede communicatieve vaardigheden; kan zowel 
met de medische als de technische beroepen  
communiceren. 

Het tijdig signaleren van optredende knelpunten tijdens 
het werk. 

1.2/1.6 

In staat om zich een goed beeld van een werkpakket 
te vormen aangaande doelstelling, randvoorwaarden 
en technische mogelijkheden en in staat deze te 
vertalen naar concrete producten, deelbudgetten en 
planningen. 

De realisatie van het project binnen het geplande tijd- en 
geldbudget. 
Accuratesse van gestelde planning en budgetten. 

1.2/1.6 

Kennis van Engels (en evt. Duits) in gesproken woord 
en schrift. 

Kunnen lezen, schrijven en converseren in het Engels. 1.1 

2. Persoonlijke inzet  / houding   

Zelfstandig werken. In zelfstandigheid taken succesvol volbrengen. 2.1/2.3/2.4 

Hulpvaardig zijn. Collega's helpen wanneer daar behoefte aan is 2.1/2.2 

Feedback vragen. Collega’s raadplegen indien nodig. 2.1/2.2 

3. Samenwerking   

Samenwerkingsgericht zijn. Feedback op teamwerk en samenwerking met collega’s  3.1/3.4/3.3 

In staat zijn om project teams aan te sturen. Effectief aansturen projecten. 3.1/3.2/3.3 

Kennis delen. Geraadpleegd worden door collega's om kennis en 
ervaring te delen. 

3.5 

4. Contact met klanten en leveranciers   

Klantgericht denken. Tevredenheid en bereidwilligheid leveranciers. 4.1/4.2/4.3 

Kunnen communiceren met zowel de medische als 
de technische professie. 

Tevredenheid van de klant aangaande het verloop van het 
project (communicatie, kwaliteit, voortgang, budget) 

4.4 

5. communicatie   

Effectief communiceren. Zich effectief uitdrukken in schrift en gesproken woord. 
Inzicht tonen in het verwerken en begrijpen van 
informatie van collega's, klanten en leveranciers. 

5.1/5.2 
 

Openstaan voor feedback. Luisteren naar en leren van collega's en externen. 5.3 
a Zie BAAT beoordelingsformulier 
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Document revision history 
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