INGENIEUR PRODUCTONWIKKELING- REGIO AALST
Aalst | Onbepaalde duur, Voltijds
Als KMO actief binnen de productie van gaskachels en gashaarden zijn wij op zoek naar
een Ingenieur Productontwikkeling. Met ruim 50 medewerkers en een bijzonder groot gamma
zijn we de grootste kachel en haarden producent van België.
Op zoek naar een job met uitdaging binnen een groeiende en ambitieuze omgeving? Aarzel
niet en stuur ons nu jouw CV!

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het bedenken, ontwikkelen, tekenen, monteren, testen & meten
van prototypes.
Daarnaast ben je een belangrijke ondersteuning van de productiechef in de productiehal en
neemt mee beslissingen op vlak van aankoop, productie & montage.
Samen met de directie leidt je nieuwe ideeën waarbij we onze positie als marktleider
behouden. Alles met het oog op kwaliteit.
Samen met een multidisciplinair team van designers en ingenieurs sta jij in voor de
optimalisatie wat betreft de efficiëntie, het rendement, enz. van bestaande producten en
processen.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een masterdiploma industrieel ingenieur elektromechanica;
Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring achter de rug, liefst in een gelijkaardige
functie;
Je bent gestructureerd en je werkt zelfstandig. Je denkt strategisch en analytisch;
Je bent gepassioneerd, geëngageerd en ambitieus om naar een ‘next level’ te werken;
Je bent ondernemend van geest;
Elke extra taal is een plus!

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Een marktconform brutosalaris met firmawagen, afhankelijk van jouw profiel en
ervaring;
Maaltijdcheques waarmee je zonder zorgen jouw dagdagelijkse boodschappen kan
doen;
Een groepsverzekering betaald door je werkgever waardoor je jaarlijks een mooi
bedrag opzij kan zetten;
20 vakantiedagen die zorgen voor een evenwichtige work-life balance;
Een afwisselende en autonome job binnen een gedreven en groeiend bedrijf;
Een werkgever die zijn werknemers voldoende ruimte en vrijheid geeft;
Een innovatief en professioneel bedrijf gelegen in een vlot bereikbare omgeving.

Interesse?
Mail uw CV en uw motivatiebrief naar jobs@wellstraler.be

