Spiessens Machinebouw bestaat reeds 5 generaties lang. Wat begonnen is met landbouwmachines
evolueerde snel tot de sector van transportbanden. Sedert de jaren '70 zijn wij stilaan
overgeschakeld naar de industriële markt en hebben ons vooral toegespitst op maatwerk. Wat de
klant nodig heeft wordt gemaakt! Volledige productie‐ en verwerkingslijnen werden gebouwd.

Project ingenieur
Functie: Als project ingenieur ben je de spil tussen het verkoopteam en de productie. Je staat in voor
de ontwikkeling van machines op basis van de wensen van de klant en je maakt de vertaalslag in 3D‐
tekeningen (prototypes, modellen, mallen, producten, …) voor de klant en de productie. Je beheert
zowel de technische als administratieve kant van deze projecten en je analyseert de technische
haalbaarheid hiervan. Je adviseert de productie met betrekking tot werkinstructies en je bewaakt de
productspecificaties, de planning, de efficiëntie en het budget van je projecten. Daarnaast behoort
het formuleren van verbeteringsvoorstellen op basis van techniek, materiaal en werkmethodes
eveneens tot je takenpakket.
Profiel: Je genoot een hogere technische opleiding als industrieel ingenieur (optie industrieel
ontwerpen, werktuigkunde of (elektro‐) mechanica) of je behaalde een technisch masterr‐diploma en
hebt gerichte ervaring in een aanverwante sector. Je hebt kennis van het 3D‐tekenpakket
SolidWorks, bent leergierig en je wil meer realiseren dan enkel tekenwerk. Binnen het projectbeheer
blink je uit op vlak van timemanagement waarbij je strikt de rendabiliteit en de gestelde deadlines
bewaakt. Vanuit je enthousiasme en zin voor initiatief bereik je de gewenste resultaten. Daarnaast
werk je proactief, ben je flexibel, stressbestendig en hands‐on. Ten slotte sta je bekend om je
teamspirit, open geest en sterke communicatieve vaardigheden.
Aanbod: Een groeiend en innovatief bedrijf, waarbinnen je de vrijheid krijgt om zelfstandig te werken
en verantwoordelijkheden op te nemen. Dankzij de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en
opleiding biedt Spiessens Machinebouw de kans om je technische kennis aan te vullen. Je kan intern
terugvallen op een gedreven team van medewerkers met een ruime technische expertise. Bovendien
kan je rekenen op een attractief salaris.

