Project Engineer- 3D tekenaar
ENTECOM SYSTEMS NV is een nichebedrijf gespecialiseerd in industriële
kettingtransportsystemen voor material en bulkhandling. We ontwikkelen en
fabriceren transportinstallaties en zijn sterk gespecialiseerd in het mechanisch
onderhoud ervan. Met onze afdeling Chains & Components fabriceren en leveren
we bovendien hoogwaardige transportkettingen in binnen- en buitenland.
Samen met onze zusterbedrijven Frantsen te Landen en Amesco te Kinrooi zijn we
een totaalpartner voor de industrie in heel België en daarbuiten.
Voor meer info: www.entecom.be. We zijn op zoek naar een geschikte kandidaat.

___________________________________________________________________________________
Uw profiel:
❑ Van opleiding bent u Bachelor in de Industriële Wetenschappen (industrieel ingenieur):
elektromechanica of van gelijk niveau door praktijkervaring.
❑ U hebt een sterke interesse in de fabricatie van mechanische installaties en staalconstructies.
❑ Ervaring met het tekenprogramma Solidworks is een absolute must.
❑ U bent flexibel en praktisch ingesteld en bereid om te leren in dit vakgebied.
❑ U gaat gestructureerd te werk en beschikt over goede communicatieve en organisatorische
vaardigheden.
❑ Talenkennis is een pluspunt.
Uw uitdaging:
❑ U werkt nauw samen met de project managers voor de afwikkeling van de projecten:
o Indien vereist verzorgt u samen met de projectmanager de opmeting bij de klant ter
voorbereiding van het uit te voeren werk.
o U voert het tekenwerk uit in 3D Solidworks. U wordt in het tekenwerk begeleid, doch
basisinzichten in staalconstructies en machinebouw zijn een pluspunt.
o Na het tekenwerk verzorgt u ook de detaillering en de werkvoorbereiding. Zodoende
maakt u een duidelijk dossier klaar voor de fabricatie in onze werkplaats.
o U controleert de vordering en de kwaliteit der werken in onze werkplaats en
rapporteert aan de project manager.
Ons aanbod:
❑ Een polyvalente en uitdagende job in een dynamische werkomgeving
❑ Een correct en competitief salaris
❑ Een dynamisch en groeiend bedrijf
❑ Entecom behoort samen met www.amesco.be en www.frantsen.be tot een bedrijvengroep,
waardoor synergiën aanwezig zijn op zowel commercieel vlak, als op vlak van technische
kennis en ervaring.
Als bovenstaand profiel u op het lijf geschreven is verwachten wij spoedig uw kandidatuur per e-mail:
jobs@entecom.be (kandidaturen worden strikt confidentieel behandeld)
ENTECOM SYSTEMS NV
Research Park Haasrode
Interleuvenlaan 21
B-3001 Leuven Belgium
www.entecom.be

