Mechanisch ontwerper
Wiese Europe is een snelgroeiend bedrijf uit Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) dat laad- en lossystemen
voor chemische vloeistoffen en gassen produceert en herstelt, en dit voor de (petro)chemische en
voedingssector in binnen- en buitenland. Met een bedrijfsoppervlakte van 10.000 m² produceren
wij voor bedrijven wereldwijd zoals Ineos, BASF, Bayer, Barry Callebaut, Cargill, enzovoort. Een
modern bedrijf met een boeiende toekomst in je eigen regio!
Momenteel kijken we uit naar (m/v):

Jouw taken







Je ontwerpt laadsystemen volgens de specificaties van de klant en de verkoper(s).
Je maakt detailtekeningen waarmee productie aan de slag kan.
Je volgt het productieproces van op een afstand mee op en zorgt dat je steeds aanspreekbaar
bent voor je collega’s in de werkplaats.
Je voert indien nodig opmetingen on-site uit.
Je geeft technische ondersteuning aan de verkoop en de klant waar nodig.
Je behoudt een nauw contact met onze leveranciers waar je terecht kan met specifieke,
technische vragen.

Jouw profiel





Je behaalde een bachelor of master diploma in een technische richting, bij voorkeur
elektromechanica of mechanica of gelijkwaardig door ervaring.
Je kan terugkijken op minimum 5 jaar relevante werkervaring.
Ontwerpen en tekenen zijn een passie.
Je kan vlot overweg met SolidEdge en/of Solidworks.
Je hebt een goede kennis van piping, ANSI/DIN-normeringen en sterkteleer of kreeg de basis
mee vanuit je opleiding en bent bereid je hier terug verder in te verdiepen.
Je hebt een duidelijke affiniteit met techniek en hebt een goed praktisch-technisch inzicht.
Je bent gedreven en leergierig.



Je spreekt en schrijft vloeiend in het Nederlands en Engels.



Je communiceert vlot maar staat met je beide voeten op de grond.






Ons aanbod
Wij bieden je een competitief loon, een toffe job waar je trots kan zijn op je bijdrage binnen de
organisatie, een fijne en dynamische werksfeer en veel nieuwe contacten.
Je krijgt de kans om de nodige opleidingen (intern/extern) te volgen en je vak op een professionele
manier uit te oefenen.
Wij zijn een bedrijf in volle expansie, ook op internationaal vlak, en hier kan jij met de nodige
motivatie en enthousiasme toe bijdragen.

Belangstelling voor deze vacature?
Stuur dan een mail met je cv en motivatiebrief naar ejacobs@wiese-europe.com en we
contacteren je zo snel mogelijk voor een gesprek.
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