
GEZOCHT: 

STAGIAIR(E) IPO / PRODUCTONTWIKKELING
NEXT GENERATION LIJNVERLICHTING

Ontwikkel je mee met Nederlands meest veelbelovende producent van lijnverlichting? 

Wie zijn wij?
De perfecte lichtbeleving bestaat! Bij LUMINAID geloven we in perfect licht om mee te werken. 
Rustig lijnlicht zonder onderbrekingen gaat de komende jaren de nieuwe standaard worden 
voor een geweldige lichtbeleving. Wij innoveren met onze eigen R&D-afdeling, delen onze 
kennis over perfecte lichtbeleving en bieden met onze servicegerichte performance. 
Zo bieden we de perfecte lichtbeleving voor industrieën. 

Wie komt ons helpen met de Next Generation lijnverlichting?
Onze purpose is de perfecte lichtbeleving bieden voor industriële omgevingen! Om daar vorm 
aan te geven ontwikkelen we op dit moment een nieuw lijnverlichtingsconcept. Dat wordt het 
platform voor onze toekomstige groei. We hebben daarom de deuren open staan voor een 
stagiair(e). Je gaat ons helpen dit armatuur en alles eromheen vorm te geven. Denk aan: 
behuizing, elektrische aansluitmogelijkheden, sensoren, noodverlichtingsunits en de ophanging 
hiervan. Bij al deze onderdelen gaat het om idee / concept, prototypes, technische tekenin-
gen, contact met producenten in het binnen en buitenland en een eindproduct. En bij al deze 
stappen houd je constant de kwaliteit, klantwensen, circulariteit, maakbaarheid en kostprijs in 
je achterhoofd.
 
We zijn een relatief jong bedrijf (we vieren de komende maand ons 10-jarig bestaan) wat 
altijd de R&D afdeling als kern heeft gehad. We zijn met een klein team dat gaat voor zijn doel. 
Er bestaat dan ook een grote kans dat jouw concepten uitgewerkt worden tot eindproducten 
die je vervolgens door heel Europa tegenkomt.We zijn gevestigd in Oud Gastel (n.b) waar we 
onder andere R&D en assemblage afdeling samen hebben ondergebracht in een ruimtelijke 
omgeving wat zorgt voor korte lijnen. 

Houd jij van een technische en praktische uitdaging waarbij je veel vrijheid krijgt en je echt iets 
nieuws maakt? Stuur dan je C.V., portfolio en motivatie naar onze Product Architect 
joost.hopmans@luminaid.eu. We kijken uit naar jouw reactie!

www.luminaid.eu 


