Are you the rock we're looking for?
Ontwerper-Tekenaar
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
Volgende taken behoren tot jouw takenpakket:
•

Je bespreekt samen met de klant hun product, en zet dit idee om in een matrijs

•

Je ontwerpt pons-matrijzen en complexe meerstaps-matrijzen

•

Je bent het aanspreekpunt bij de productie die volledig intern gebeurd

•

Je bent het aanspreekpunt bij het onderhoud en de optimaliseren van matrijzen

•

Je helpt bij het monteren van nieuwe complexe matrijzen

WIE WIJ ZOEKEN
Wie we zoeken
•

Je hebt een sterk technisch inzicht

•

Je kan vlot communiceren met klanten en leveranciers

•

Je kan vlot tekenen in 2D en 3D. Kennis produsoft Visi is een voordeel

•

Je steekt zelf graag eens de handen uit de mouwen

•

Je hebt basiskennis van ERP

WAT WIJ BIEDEN
Wat we bieden
•

Mooie uitdagingen

•

Een uitgebreide interne opleiding en constante ondersteuning

•

De kans om je eigen creaties werkelijkheid te zien worden

•

Werken in een 39 uren week

•

Glijdende werkuren (starten tussen 7u en 8u30)

•

Een familiale sfeer

•

De kans om deel uit te maken van een sterk team

WIE WIJ ZIJN
Onze klant is gespecialiseerd in het vervaardigen van matrijzen en technisch ingewikkelde producten. Hun grootste troef is
precisie, en die kunnen ze garanderen dankzij de modernste technieken en een team van bekwame en ervaren vakmensen. Om het
team te versterken zijn ze op zoek naar een Ontwerper-Tekenaar.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

