Mechanical Project Engineer
Ben jij diegene die vanaf de salesfase tot aan de oplevering bij onze klant
verantwoordelijk wil zijn voor het totale mechanische ontwerp van onze
mooie systemen? Dan ben jij degene die wij zoeken! Voor deze uitdaging
zijn wij op zoek naar een Mechanical Project Engineer. Meer informatie?
Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
Als Mechanical Project Engineer bij Inther Group ga jij een uitdagende rol vervullen. Je
rapporteert direct aan onze Manager Engineering en werkt veel samen met onze Project
Engineers, Sales Accountmanagers en onze Project Coördinatoren. Je werkt zowel voor onze
projectenorganisatie (ILE) als voor ICE (Inther Conveyor Equipment). Een greep uit jouw dagelijkse
verantwoordelijkheden:
•

Het bespreken en opstellen van de eisen en wensen, die worden gesteld aan het
mechanisch ontwerp voor de logistieke oplossing in de salesfase;

•

Het vertalen van deze eisen en wensen naar een mechanisch ontwerp (concept lay-out);

•

Het toelichten van de concept lay-out aan het Business Development Team of klant en
waar nodig aanpassingen doorvoeren;

•

Is de klant akkoord? Dan werk je het concept lay-out in zowel 2D als 3D uit tot een
definitief ontwerp (lay-out), zodat deze geproduceerd en geïnstalleerd kan worden;

•

Fungeren als vraagbaak voor mechanische vraagstukken en werkt nauw samen met de
afdeling Inkoop voor het selecteren van de beste leveranciers en benodigde materialen;

•

Het leveren van technische support tijdens de installatie- en inbedrijfstellingsfase;

•

Het signaleren en optimaliseren van nieuwe mechanische ontwikkelingen, producten
en/of ontwikkelmethoden.

Een veelzijdige functie met veel vrijheid en ruimte voor ontwikkeling, klinkt als een mooie
uitdaging, toch?

Wat vragen wij jou?
Als onze nieuwe Mechanical Project Engineer werk jij zowel zelfstandig als in teamverband. Jij bent
een Mechanisch Engineer in hart en nieren en expert in jouw vakgebied. Verder neem jij het
volgende met je mee:
•

Afgeronde HBO-opleiding, Mechatronica of Werktuigbouwkunde;

•

0 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

•

Kennis van en ervaring met AutoCAD en SolidWorks;
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•

Gevoel en passie voor techniek, zowel mechanisch als in de automatisering;

•

Een proactieve, flexibele en zelfstandige houding.

Wat bieden wij jou?
Als Mechanical Project Engineer bieden wij jou:
•

Flexibel starten tussen 07:30 en 08:30 uur;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waarvan wij de helft voor je betalen;

•

27 vakantiedagen en 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd), dit jaar
geldt dat nog voor de dag van kerstavond en oudejaarsdag;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering en een pensioenregeling;

•

Een laptop met headset;

•

Een vitaliteitsbudget (denk aan een sportabonnement, nieuwe voetbalschoenen etc);

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Het team
Als Mechanical Project Engineer kom je terecht in het team van Engineering, dat bestaat uit 9
Engineers. In jouw team zitten Project Engineers, Eplan Engineers en tevens werk je samen met
Sales en onze Project Coördinatoren. Het team varieert qua leeftijd en werkervaring en is een
mooie mix. De deuren staan open en iedereen maakt tijd om elkaar te helpen. Er wordt hard
gewerkt maar tijd voor een lolletje is er zeker!
Al zin om een Intheraar in spé te worden?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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