
Océ is een topaanbieder van printsystemen en documentoplossingen voor grotere organisaties. 

De kracht van Océ ligt vooral in de combinatie van grensverleggende ICT-toepassingen en productieve,

gebruiksvriendelijke apparatuur. Océ kiest daarbij voor eigen technologieën. Die worden bedacht en 

ontwikkeld door onze eigen R&D-afdelingen, waar meer dan 2.000 mensen werken. 

Als ontwerper bij Industrial Design ben je bij R&D verantwoordelijk voor de vormgeving, bediening en ergonomie 

van onze producten. Een belangrijke rol, want Océ heeft een grote reputatie wat betreft gebruiksvriendelijkheid en

vormgeving. Die awards hebben we niet zomaar gewonnen! Per project werk je in steeds wisselende multi-disciplinaire

teams. Zo leer je over de grenzen van je eigen vak kijken. En dat is alleen maar goed als je verder wilt komen.

Heb je belangstelling voor een carrière bij R&D van Océ? Mail dan je sollicitatie met c.v. naar 

industrialdesign@oce.nl Je mag ook schrijven naar Océ-Technologies B.V., Personeelszaken R&D, 

Postbus 101, 5900 MA Venlo of bellen (077) 359 49 44. Voor meer informatie surf je naar www.oce.com
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Dus als product designer weet je wat je te doen staat

Onze R&D won 34 design awards in 10 jaar
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9 van de 10 informatici doen iedere dag meer van hetzelfde

Grote kans dat de 10e bij Océ werkt

Océ is een topaanbieder van printsystemen en documentoplossingen voor grotere organisaties. 

De kracht van Océ ligt vooral in de combinatie van grensverleggende ICT-toepassingen en productieve,

gebruiksvriendelijke apparatuur. Océ kiest daarbij voor eigen technologieën. Die worden bedacht en 

ontwikkeld door onze eigen R&D-afdelingen, waar meer dan 2.000 mensen werken. 

Als informaticus krijg je bij R&D een breed werkterrein. Van applicatie- en controller-software tot realtime 

embedded apparaatbesturing. Je bent bij het hele ontwerpproces betrokken. Je werk is praktijkgericht 

en het resultaat is altijd zichtbaar. Per project werk je in steeds wisselende multi-disciplinaire teams. Zo leer 

je over de grenzen van je eigen vak kijken. En dat is alleen maar goed als je verder wilt komen.

Heb je belangstelling voor een carrière bij R&D van Océ? Stuur dan een brief met c.v. naar: 

Océ-Technologies B.V., Personeelszaken R&D, Postbus 101, 5900 MA Venlo. Je kunt ook mailen:

recruitment@oce.nl of bellen: (077) 359 49 44. Voor meer informatie surf je naar www.oce.com
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7-kleurentechnologie voor de mooiste prints

Wie zorgt er bij R&D voor de chemie?

Océ is een topaanbieder van printsystemen en documentoplossingen voor grotere organisaties. 

De kracht van Océ ligt vooral in de combinatie van grensverleggende ICT-toepassingen en productieve,

gebruiksvriendelijke apparatuur. Océ kiest daarbij voor eigen technologieën. Die worden bedacht en 

ontwikkeld door onze eigen R&D-afdelingen, waar meer dan 2.000 mensen werken. 

Als chemicus ontwikkel je nieuwe hightech materialen, zoals geleidende polymeren en kleureninkten 

en de bijbehorende proces-technologieën. Verder kom je regelmatig buiten het lab. Je hebt contacten met 

andere onderzoeksinstituten. Per project werk je in steeds wisselende multi-disciplinaire teams. 

Zo leer je over de grenzen van je eigen vak kijken. En dat is alleen maar goed als je verder wilt komen.

Heb je belangstelling voor een carrière bij R&D van Océ? Stuur dan een brief met c.v. naar: 

Océ-Technologies B.V., Personeelszaken R&D, Postbus 101, 5900 MA Venlo. Je kunt ook mailen:

recruitment@oce.nl of bellen: (077) 359 49 44. Voor meer informatie surf je naar www.oce.com
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Océ is een topaanbieder van printsystemen en documentoplossingen voor grotere organisaties. 

De kracht van Océ ligt vooral in de combinatie van grensverleggende ICT-toepassingen en productieve,

gebruiksvriendelijke apparatuur. Océ kiest daarbij voor eigen technologieën. Die worden bedacht en 

ontwikkeld door onze eigen R&D-afdelingen, waar meer dan 2.000 mensen werken. 

Als werktuigbouwer heb je in de digitale revolutie een spilfunctie in de printer- en scannerontwikkeling. 

De technologie die je daarbij tegenkomt is met de komst van kleur opnieuw complexer geworden. Wij maken

het liever onszelf moeilijk dan onze gebruikers. Per project werk je in steeds wisselende multi-disciplinaire

teams. Zo leer je over de grenzen van je eigen vak kijken. En dat is alleen maar goed als je verder wilt komen.

Heb je belangstelling voor een carrière bij R&D van Océ? Stuur dan een brief met c.v. naar: 

Océ-Technologies B.V., Personeelszaken R&D, Postbus 101, 5900 MA Venlo. Je kunt ook mailen:

recruitment@oce.nl of bellen: (077) 359 49 44. Voor meer informatie surf je naar www.oce.com

Compliment voor de werktuigbouwers van R&D

99% van de gebruikers leest nooit een handleiding
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Wereldwijd marktleider in 2 van de 3 segmenten

Dus bij R&D ligt de lat hoog

Océ is een topaanbieder van printsystemen en documentoplossingen voor grotere organisaties. 

De kracht van Océ ligt vooral in de combinatie van grensverleggende ICT-toepassingen en productieve,

gebruiksvriendelijke apparatuur. Océ kiest daarbij voor eigen technologieën. Die worden bedacht en 

ontwikkeld door onze eigen R&D-afdelingen, waar meer dan 2.000 mensen werken. 

Als jonge academicus of HBO-er in een technische richting vind je bij R&D een omgeving waar je 

je snel verder kunt ontwikkelen. En dat moet ook, want Océ wil zijn vooraanstaande positie niet alleen

behouden, maar ook uitbouwen. Dat kan alleen met topmensen in R&D. Die niet alleen getalenteerd 

en ambitieus zijn, maar ook in multi-disciplinaire teams kunnen werken.

Heb je belangstelling voor een carrière bij R&D van Océ? Stuur dan een brief met c.v. naar: 

Océ-Technologies B.V., Personeelszaken R&D, Postbus 101, 5900 MA  Venlo. Je kunt ook mailen:

recruitment@oce.nl of bellen: (077) 359 49 44. Voor meer informatie surf je naar www.oce.com
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