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.

TECHNISCH CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER
Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding alsook voor het uitvoeren van de technische berekeningen en
kostprijscalculaties & het verschaffen van de nodige informatie voor het nemen van beslissingen
met als doel bij te dragen tot de uitvoering van machinebouwprojecten
Jouw profiel
•
Je analyseert mechanische tekeningen die gemaakt werden door engineering en bepaalt op basis hiervan de
bewerkingen van de te produceren mechanische maakstukken. Je stelt de werkmethoden, bewerkingsvolgorde en
machinetijden op
•
je berekent de kostprijs van mechanische maakstukken op basis van technische tekeningen
•
Je voert nacalculaties van afgelopen projecten uit teneinde een vergelijking te kunnen maken tussen de
voorcalculatie en de werkelijke kostprijs met als doel in de toekomst correcte prijscalculaties te kunnen maken op
basis van de reële gegevens
•
Je werkt nauw samen met jouw collega’s van de andere afdelingen binnen onze organisatie en in het bijzonder met
engineering, productie, procurement en sales
Jouw profiel
•
Je hebt een dynamische persoonlijkheid en bent een echte teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken
•
Je bent analytisch ingesteld, denkt oplossingsgericht, bent leergierig en stressbestendig
•
Je bent communicatief sterk en praat en schrijft vlot engels
•
Je bent nauwkeurig, hebt oog voor detail en kan goed overweg met cijfers
•
Je bent veranderingsgericht en kan omgaan met wisselende prioriteiten
•
Je denkt na over de processen binnen jouw eigen functie en binnen de afdeling en zoekt continu naar
verbeterpunten
•
Je hebt een goede kennis van ms office (een doorgedreven kennis van excel is een pluspunt)
•
Je hebt een goede kennis van mechanisch planlezen
•
Je hebt bij voorkeur een bachelordiploma (electro)mechanica of een gelijkwaardige technische achtergrond
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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