MECHANISCH
ONTWERPINGENIEUR M/V
REGIO DEERLIJK
Voor een KMO gespecialiseerd in het ontwerpen en opleveren van installaties voor het wegen,
doseren, afvullen en verpakken van bulkgoederen is HAYS Engineering Kortrijk op zoek naar een
mechanisch ontwerpingenieur.
● Mechanisch ontwerp in Inventor
● Bachelor of Master ontwerp- en productietechnologie / elektromechanica
● Engineering en calculaties
In deze job als ontwerper kom je terecht in een ervaren team met 3 collega’s waar je zal instaan voor de
ontwikkeling, verbetering, engineering en calculatie van volledige installaties. Je bekijkt de conformiteit
met lastenboeken en normen en bij nieuwe zaken contacteer je de leveranciers om te zien wat mogelijk
is. Bij het ontwerp hou je rekening met de lay out van de fabriek, compactheid, ergonomie,
bereikbaarheid voor onderhoud, enz… Je tekent alles in 3D in Inventor en maakt aansluitend de
detailtekeningen (productie- en assemblagetekeningen, Bill of material, enz…). Je werkt nauw samen
met collega’s van andere afdelingen om de concepten volledig uit te werken. Wanneer het ontwerp klaar
is, blijf je betrokken doorheen het verdere verloop van het project tot de finale oplevering.
HAYS Engineering zoekt voor deze job een bachelor of master elektromechanica / ontwerp- en
productietechnologie met idealiter een eerste ervaring. Je hebt een passie voor engineering en ontwerp
en gaat graag op zoek naar efficiënte oplossingen voor complexe problemen. Je analytisch vermogen is
groot en je kan vlot overweg met een 3D tekenpakket. Binnen deze job is er ruimte om innovatieve
voorstellen te doen en mee te werken aan optimalisatieprojecten. Je talenkennis is voldoende sterk om
met klanten en leveranciers te communiceren (NL-FR).
Je komt terecht in een West-Vlaamse KMO waar een familiale sfeer heerst en je jezelf kan zijn. Als
mechanisch ontwerpingenieur krijg je een competitief salaris met maaltijdcheques.
Mechanical designer gezocht voor engineeren van installaties! Informeer of verstuur je cv naar
Melanie D’Huyvetter van HAYS Engineering Kortrijk of neem telefonisch contact op via 056 23 04
67.

hays.be

