Project ENGINEER
METES NV

Dilsen Stokkem

Metes NV is een totaalleverancier die via een kwaliteitsvolle metaalbewerking producten
assembleert tot totaalconcepten. Om onze kwaliteit te verbeteren investeren wij voortdurend in
de nieuwste machines en technologieën en zorgen wij voor de permanente opleiding van onze
medewerkers.
Wij zijn op zoek naar een “ Project Engineer “

Job omschrijving :
Je bent verantwoordelijk voor de technische realisatie van nieuwe projecten. Je hebt oog
voor het efficiënt produceren en het voorstellen van optimalisaties, zowel naar het
ontwerp als produktieproces. Je analyseert hiervoor de ontwerpen vanuit aangeleverde
technische tekeningen en/of 3D ontwerpen in een sheetmetal 3D omgeving. Notie van het
werken met SolidWorks of aanverwante 3D engineeringssoftware is hierbij een pluspunt.
Je overlegt dagelijks met de produktie over de realisaties van de projecten en staat hierbij
op regelmatige basis in overleg met de klant. Je begeleidt deze projecten tijdens de
uitvoering. Je maakt gebruik van het ERP systeem en beschikbare calculatiemodellen. Je
waakt erover dat de projecten binnen de vooropgestelde eisen naar kwaliteit, prijs en
leveringstermijn gerealiseerd kunnen worden. Je zorgt voor de opmaak van offertes op
basis van technische tekeningen en documenten. Je onderhoudt contacten met het
zusterbedrijf in Servië en bent bereid om op regelmatige basis voor korte tijd naar Servië
te reizen. Je informeert je over beschikbare en nieuwe technologieën in jouw werkdomein
en formuleert voorstellen in het kader van nieuwe investeringen.

Profiel :
Bachelor- of masterdiploma
Interesse in een R&D omgeving met inzicht in industriële plaatbewerkingsmachines
Vlotte communicator en motivator naar klanten en collega’s . Teamplayer.
Perfecte kennis van het Nederlands , vlotte kennis in gesproken en geschreven Engels ,
andere talen zijn een pluspunt maar geen must.
Goede kennis van MS Office
Notie van 3D engineeringssoftware zoals SolidWorks of aanverwanten ...

Wij bieden :
Wij zorgen voor een uitdagende werkomgeving met de focus op innovatie en groei. Je kan rekenen
op gemotiveerde collega’s, ruimte voor initiatief en uitgebreide opleidingsmogelijkheden .

Contract voor onbepaalde duur / voltijds met een aantrekkelijk salarispakket en extra-legale
voordelen ( maaltijdcheque , groepsverzekering , bedrijfswagen is bespreekbaar ) in een filevrije
omgeving.
Contacteer : HR afdeling Erwin Wouters telefonisch op het nummer 089/750820 of mail naar :
Erwin.wouters@metes.be
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