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

MECHANICAL DESIGN ENGINEER
Jouw opdracht
•

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van mechanische concepten & ontwerpen op basis van een idee of een gedetailleerde specificatie van de klant.

•

Samen met een multidisciplinair team werk je mee aan nieuwe & innovatieve ideeën en ontwerpen om aan onze klanten de beste oplossing op maat te kunnen bieden.

•

Op regelmatige basis sta je in contact met interne & externe stakeholders die je de nodige informatie verstrekt betreffende jouw projecten. Tijdens de opbouw en opstart van
de machines volg jij van dichtbij mee op.

•

Bij grotere projecten stuur je de ontwerper voor detailuitwerking aan.

•

Je bent verantwoordelijk voor het mechanisch tekenpakket (as-built) en het correct beheer van CAD data in de database.

•

Tevens stel je het technisch dossier op.

•

Je hebt aandacht voor mogelijke procesverbeteringen ten einde het kwaliteitsniveau en de efficiëntie van het ontwerpproces te verbeteren.

Wie ben je
•

Je combineert een Master (Elektro)mechanica met een eerste werkervaring in een soortgelijke rol in een industriële omgeving.

•

Je hebt relevante CAD ervaring. Ervaring in machinebouw is een troef.

•

Als aanspreekpunt voor mechanische 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.

•

Jouw mechatronische aanpak wordt getypeerd door innovativiteit, gedrevenheid en oplossingsgerichtheid.

•

Stressbestendigheid & leergierigheid vervolledigen je profiel.

•

MS Office heeft voor jou geen geheimen.
Als mechanical engineer maak je deel uit van een gedreven en competent team dat steeds klaar staat om elkaar te ondersteunen en kennisdeling de evidentie zelf vindt.
Je komt terecht in een dynamische en hoogtechnologische werkomgeving met een open en familiale sfeer.

Interesse?
•

Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com

