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Vacature Lead Engineer  
Als lead engineer ben je de spin in het (project)web en ondersteun je zowel de projectmanager 
als de project engineers. 
 
Je neemt de verantwoordelijk voor het opleveren van de aan jou toegewezen werkpakketten 
binnen de gestelde kaders van kwaliteit, tijd en budget.  
 
Binnen het projectteam heb je een coördinerende en bewakende rol. Je werkt daarvoor 
inhoudelijk samen met project engineers, experts en klant aan het realiseren van 
projectdoelen. 
 
Vanuit jouw ervaring in medisch productontwikkeling ben je in staat collega’s inhoudelijk te 
ondersteunen of door te verwijzen naar de beschikbare kwaliteitsdocumenten of expertises 
(zowel binnen als buiten BAAT). Tevens stelt jouw ervaring je in staat de output van de 
teamleden op waarde te schatten. 
 
Je rapporteert direct aan de projectmanager en adviseert hem inhoudelijk bij strategische 
beslissingen. 
 
 Omschrijving van taken  

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

• 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 
collega’s om de benodigde kwaliteit te behalen. 

• Communiceert met de Project Manager over de kwalitatieve inhoudelijke 
resultaten, stemt verwachtingen af, bewaakt de klantrelatie en is daarvoor bewust 
van signalen van klant, toeleverancier en team die wijzen op een afwijkende 
verwachting. 

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

 Gevraagd 
• HBO/WO denkniveau 
• Gestructureerd en analytisch 
• Teamspeler 
• Communicatief vaardig 
• 5 jaar of meer werkervaring in medische productontwikkeling van waaruit begrip 

van samenhang tussen eisen, ontwerp, risicomanagement en validatie blijkt 
• Sterk in verslaglegging 
• Engels en Nederlands sprekend en schrijvend 

 
Solliciteren of meer informatie? 
Mail direct met Arthur Aalsma via arthur@baatmedical.com. 
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