Are you the rock we're looking for?
Senior Mechanical Design Engineer
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
•

In de rol van senior mechanisch ontwerper voltooi je zelfstandig ontwerpopdrachten van nieuwe onderdelen of producten in
2D of 3D en maakt hiervoor de ontwerpberekeningen en evaluaties.

•

Deze functie zal hoofdzakelijk bestaan uit tekenwerk, aangevuld met opvolgingswerk bij lancering van nieuweproducten (vb.
opmaak van montage-instructies, afwerking en opvolging bij productvrijgave, productieklaar maken).

•

Je begeleidt de prototypebouw en de testen (intern en extern) volgens de geldende normen en regelgeving.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Je heb een technische bachelor en beschikt over kennis m.b.t. 2D en 3D-tekenen. Je hebt minstens 5-10 jaar ervaring.

•

Als je ervaring hebt met Creo en/of Autocad kan dit een grote plus zijn.

•

Je sterkste troef is jouw ruimtelijk en technisch inzicht.

•

Je bent sterk in plannen en organiseren en hebt een vlotte persoonlijkheid.

•

Je werkt nauwgezet en met oog voor detail.

WAT WIJ BIEDEN
•

Een ontwerpfunctie binnen een business unit met veel potentieel.

•

Je komt terecht binnen een groeiend bedrijf waar innovatie en design voorop staat.

•

Je maakt deel uit van een ambitieus en dynamisch team.

•

Je krijgt een competitief salarispakket aangepast aan jouw kennis, competenties en ervaring.

WIE WIJ ZIJN
Dit bedrijf werd in 1991 opgericht en huist tegenwoordig in de ultramoderne bedrijfsgebouwen langs de E40 autosnelweg in
Veurne. Het bedrijf is uitgegroeid tot een toonaangevende Europese speler en trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie- en
zonweringsystemen.

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

