6 generaties creatieve innovatie in machinebouw

!

Cloostermans is een middelgrote onderneming die internationaal actief is in het ontwikkelen en maken van machines op maat. We verbinden mensen & technologie en streven ernaar
om het hoogste niveau van innovatie & kwaliteit aan onze klanten aan te bieden. We hebben een oog voor gepassioneerde mensen die samen met ons de huidige en toekomstige
uitdagingen willen aangaan. Specifiek zijn we nu op zoek naar een:

ELECTRICAL HARDWARE ENGINEER
Jouw opdracht
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en ontwerpen van het elektrisch design & hardware documenten, conform de wettelijke bepalingen & de specificaties van de klant.
Je werkt, samen met een multidisciplinair team, mee aan nieuwe & innovatieve ideeën en ontwerpen om aan onze klanten de beste oplossing op maat te kunnen bieden.
Je lanceert bestellingen voor elektrische componenten in SAP en volgt deze op.
Op regelmatige basis sta je in contact met interne & externe stakeholders die je de nodige informatie verstrekt betreffende jouw projecten. Tijdens de opbouw van de machines neem je ook op dagelijkse basis deel aan de standup meeting.
Bij grotere projecten stuur je de ontwerper voor detailuitwerking aan.
Je hebt aandacht voor en formuleert voorstellen tot optimalisatie, teneinde het kwaliteitsniveau en de efficiëntie van de projectprocessen te verbeteren.

Wie ben je
•

Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol in een machinebouw omgeving.

•

Je hebt een ruime ervaring met EPLAN/Propanel, kennis van Autocad en/of Promis.e is een pluspunt.

•

Als aanspreekpunt voor elektrische ontwerpvragen heb je uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel Nederlands als Engels .

•

Je beschikt over een gezonde dosis teamspirit en bent gemotiveerd om samen met je collega’s de vooropgestelde deadlines te behalen.

•

Je bent nauwkeurig en hebt een gezonde kritische blik over de kwaliteit van je werk.

•

Stressbestendigheid & verantwoordelijkheidszin vervolledigen je profiel.

•

MS Office heeft voor jou geen geheimen.

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving
met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht en dynamisch team.
Een meer dan correcte verloning, aangevuld met de juiste extralegale voordelen, vinden we terecht.
Een filevrije werkomgeving lijkt ons een extra troef.
Interesse?

Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com

