Puur HR – Mechanisch
ontwerper/technisch tekenaar

Mechanisch ontwerper/technisch tekenaar
Intocon NV is een gevestigde waarde als partner voor de voedingsindustrie.
We zijn sterk in het creatief en hygiënisch ontwerp, de constructie van
hoogwaardige machines en maatwerk in roestvrij staal, waarbij kwaliteit en
duurzaamheid centraal staan.
Om de verdere groei te kunnen realiseren, zijn we op zoek naar een creatief
mechanisch ontwerper/technisch tekenaar.
Als mechanisch ontwerper/technisch tekenaar ben je het eerste
aanspreekpunt wanneer een project verkocht is. Dit wordt uitgebreid
besproken en overgedragen: concept, budget, levertermijn, enz...
Je wordt bijgevolg eigenaar van het project .
Mbv een 3D tekenpakket (Solid Edge), werk je in overleg met de klant
een optimale oplossing uit. Uiteraard kan je hiervoor rekenen op de
nodige input van jouw collega's ontwerper/tekenaar.
Je bent verantwoordelijk voor gans jouw project en bestelt zodoende ook
de nodige externe onderdelen .
Na goedkeuring van jouw ontwerp, volgt de omzetting naar een
productiedossier.
Je volgt je eigen project verder op in de productie en tijdens de
montage bij de klant. Je werkt in tandem met hen en piept eens ter plaatse
indien dit je dit nodig acht.
Je houdt ervan om creatief bezig te zijn in jouw job als
ontwerper/tekenaar, om nieuwe zaken uit te vinden als het ware en mee te
denken met het team.

Do you have what it takes?
Bij voorkeur beschik je over een Bachelor of Master Mechanica,
Elektromechanica of Industrieel Ingenieur en hebt een goed technisch en
ruimtelijk inzicht.
Als volwaardig mechanisch ontwerper/technisch tekenaar, weet je ons te
overtuigen met jouw relevante werkervaring in deze functie.
Je houdt ervan om met klanten te werken en in dialoog te gaan met hen,
klantgerichtheid en -service vind je immers heel belangrijk.
Je geeft ons graag vertrouwen en kan daardoor goed zelfstandig werken,
doch hou je ervan om tot een team te behoren en, zowel samen met hen als
individueel, mooie projecten te realiseren.
(Technische) creativiteit en nauwkeurigheid gaan voor jou hand in hand en

je weet dit ook perfect te combineren en kan hierin jouw 'ei' kwijt.
Je hebt geen kennis van Solid Edge, maar wél van andere 3D tekenpakketten
en wil toch graag jouw kans wagen bij ons? Wees welkom!

Do we have what it takes?
"Hard work pays off!" Wij hebben oog voor talent en voorzien een vast
contract met een gepaste verloning in functie van jouw afgelegd traject.
Bij ons heb je, naast de standaard 20 dagen verlof, 12 ADV dagen. Veel
verlof dus om grotendeels vrij in te plannen ;-).
Bedrijfswagen met tankkaart? Check!
Extralegale voordelen waaronder gsm met abonnement, maaltijdcheques...
Wij verwelkomen je graag in een tof bedrijf met leuke spirit, waar ruimte is
voor eigen inbreng, waar we als één hecht team samen knokken voor een
feilloos project.
Af en toe even uitblazen en eens bijpraten over andere zaken dan het werk
;-), doen we met zijn allen op het personeelsfeest.
Are you in?
http://www.puurhr.be

