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Wie wij zijn 
Coxx Mobile Systems is gespecialiseerd in lichtgewicht voertuigchassis en slimme distributie-
oplossingen voor in en om de stad. Met ruim 100 jaar aan kennis en ervaring, hebben we onze 
producten doorontwikkeld tot modulair pakketten, toepasbaar voor diverse doelgroepen. 
Dankzij onze innovatieve mobiliteitsoplossingen wordt Coxx gezien als een gamechanger.  
 
Wat jij als Chassis engineer / constructeur gaat doen 
Binnen Coxx ben jij verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van onze slimme chassis en 
distributie oplossingen. Jouw input is essentieel voor product- en procesverbeteringen. Je werkt 
nauw samen met onze diverse assemblage partners, voertuig fabrikanten en tekenaars van 
diverse carrosseriebouwers.  
 
Onze huidige Willie Wortel gaat met pensioen en is nog enkele jaren beschikbaar om de kennis en 
achtergrond van onze chassis ontwerpen over te dragen.  
 
In SolidWorks maak je 3D chassis ontwerpen. Jouw tekening dient als basis voor het ontwerpen 
van de carrosserie, ter goedkeuring voor de klant en als leidraad voor de productie. Op basis van 
jouw werkinstructies worden de producten geassembleerd en wordt de eindcontrole uitgevoerd.  
 
Wie jij bent en wat jij kunt 

• Minstens 8 jaar ervaring in de automotive of machinebouw 

• Vanuit een schets of idee maak jij een productierijp 3D ontwerp 

• Je werkt nauwkeurig en kunt zelfstandig aan de slag 

• Technisch sterk onderlegd 

• Je overziet het totaalplaatje en weet prioriteiten te stellen 

• In bezit van rijbewijs B, (BE en C of C1 zijn een pré) 

• Goed in Nederlandse en Engelse taal, Duits en andere talen zijn een pré 

• Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk 

• Kennis van voertuigelektronica en hydrauliek zijn gewenst 
 
Wat wij bieden 
Wij bieden een inspirerende werkomgeving in een ambitieus en internationaal groeiend 
familiebedrijf. Je maakt deel uit van een enthousiast en deskundig team, waarin ruimte is voor 
zelfontplooiing en eigen initiatief. We maken producten waar je trots op mag zijn. De functie is 
breed en afwisselend, met een mate hoge verantwoordelijkheid. Er heerst binnen onze organisatie 
een prettige en informele werksfeer waarin je je snel thuis zult voelen.  
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Direct solliciteren of meer informatie via Robert Cox: werkenbij@coxx.nl of tel. 06-41 047 966.  
Wij zien je CV en motivatie graag tegemoet!  
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