6 generaties creatieve innovatie in machinebouw !
Cloostermans is een middelgrote, groeiende onderneming die internationaal actief is in het
ontwikkelen, produceren, assembleren en testen van machines. Onze organisatie wordt
gekenmerkt door een vlakke organisatiestructuur en een informele open bedrijfscultuur.

ELECTRICAL ECAD DESIGNER MACHINEBOUW
Jouw taken
•
Als elektrisch ontwerpingenieur ben je verantwoordelijk voor het ontwerp en opvolging van de machines tijdens het volledige
designproces alsook tijdens de opbouw van de machines. Je zal hiervoor steeds gebruik maken van de laatste nieuwe technologieën.
•
Je bent verantwoordelijk voor:
–
Het Meedenken en uitwerken van nieuwe ideeën en ontwerpen met als doel de best mogelijke oplossing aan te bieden aan onze
klanten
–
Het uitwerken van de schema’s in E-plan of Promis-e
–
Het uitwerken van ontwerpen voor elektrische kasten
–
Het aanmaken van bestellijsten
–
Het respecteren en opvolgen van de planning en de voorziene budgetten
–
Het mee opstellen van de nodige elektrische documentatie als werkvoorbereiding voor de elektrische montage
•
Je werkt nauw samen met de projectleider, projectingenieurs en onze montagemedewerkers alsook met de klanten en
toeleveranciers
Jouw profiel
•
Je hebt bij voorkeur ervaring in ontwerp van machinebouw of automatiseringsprojecten met gevoel voor de elektrische kant van de
machines
•
Je hebt ervaring met E-plan, kennis van ecad-systemen zoals Promis-e en Autocad is een pluspunt
•
Je hebt een dynamische persoonlijkheid en bent een echte teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken
•
Je denkt oplossingsgericht, bent leergierig en houdt jouw kennis van de laatste ontwikkelingen op de markt steeds up to date
•
Je bent communicatief sterk en praat vlot engels
•
Je denkt na over de processen binnen jouw eigen functie en binnen de afdeling en zoekt continu naar verbeterpunten
•
Uitgesproken interesse of ervaring in machinebouw is een pluspunt
•
Je bent bachelor of master elektrotechniek afstudeerrichting elektotechniek, automatisering, energietechnologie of gelijkwaardig
door ervaring
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving
met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht team.
INTERESSE?
•
Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com
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