
 
Structural Design-Engineer (fulltime) 
Ontwerper met specialisatie op constructies en parametrische CAD-modellen 

 
Streetlife 
Streetlife is een succesvol en dynamisch team van een 35-tal ontwerpers en architecten. 
Streetlife ontwerpt, produceert en levert vooruitstrevende producten voor de openbare ruimte, 
zoals banken, boombakken en fietsbruggen. Streetlife realiseert projecten in West-Europa, Noord Amerika en 
het Midden Oosten. Wij zijn gehuisvest in een monumentaal en industrieel 20er jaren pand in het centrum van 
Leiden. Tevens zijn er vestigingen in Malmö, Philadelphia en Dubai. Je vind het Streetlife team en de Streetlife 
Collectie, producten voor de openbare ruimte, op www.streetlife.nl. 
 
 
De Functie  
Om het R&D team van meerdere ontwerpers, projectleiders en manager inkoop/logistiek te versterken zoekt 
Streetlife een design-engineer met sterke engineering vaardigheden. Je werkt aan een breed scala producten 
voor internationale klanten. Veel projecten bestaan uit (deels) custom-made producten. Je combineert sterke 
engineering skills met een goed gevoel voor vormgeving. Je richt je met name op de realisatie van fiets- en 
voetgangersbrug projecten en shade-constructies (pergola).  
Veelzijdigheid, meertaligheid en nauwgezet CAD-werk zijn sleutelbegrippen bij deze baan. Na een interne 
opleiding, ben je na verloop van tijd een zelfstandig teamlid binnen Streetlife. 
 
 
Werkzaamheden 
• Design en engineering van uiteenlopende Streetlife producten 
• Ontwikkeling van CAD modellen en doorrekenen van constructies  

t.b.v. bruggen en shade (pergola) projecten 
• Planning, budgetbewaking en logistiek van internationale projecten 
• Samenwerking met producenten in Europa en  Noord-Amerika 
• Samenwerking met collega ontwerpers en architect adviseurs 
• Ontwerpen en ontwikkelen (in teamverband) van nieuwe producten voor de Collectie. 

 
 
Jouw profiel 
• Opleiding TU-IO en/of TU-werktuigbouwkunde, of combinatie van beide,  
• Affiniteit met Design, Techniek en Productie  
• Ervaring met FEM analyses en constructieve berekeningen voor staal constructies 
• Ervaring met het bouwen van parametrische CAD modellen 
• Goede communicatie vaardigheden; Nederlands en Engels. Duits en/of Frans is een grote pré 
• Efficiënt, nauwgezet en oog voor kwaliteit 
• Minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar relevante werkervaring  
• In het bezit van een rijbewijs.  
 
 
Spreekt deze dynamische baan je aan en voldoe je aan het profiel? 
Dan zien we jouw reactie graag tegemoet voor 15-09-2019. 
Stuur je motivatie en CV naar vacature[at]streetlife.nl  t.a.v. Rianne van der Spek. 
Meer weten over Streetlife? Ga naar onze website www.streetlife.nl 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 


