Ontwerpingenieur
Als ontwerpingenieur kom je bij Savic Group in een organisatie terecht met een groeiambitie en een
innovatief en technisch uitdagend product.

Wat krijg je als ontwerpingenieur bij ons?








Wij zijn een organisatie met een groeiambitie in een markt met nog heel wat potentieel en
een innovatief en technisch uitdagend product. Je krijgt de kans om mee in ons verhaal te
stappen en hierin je eigen hoofdstuk te schrijven. Afhankelijk van je interesses en je
potentieel kan je mee je eigen functie verder vormgeven.
Het familiale karakter van onze organisatie weerspiegelt zich in de respectvolle manier
waarop we met elkaar en onze klanten omgaan.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat je de balans tussen je werk en privé mooi in evenwicht kunt
houden. Wij werken 40u per week waardoor je naast 20 wettelijke dagen vakantie, voor een
voltijdse functie nog 12 bijkomende inhaalrustdagen krijgt.
Je krijgt een competitieve verloning met een stevig pakket aan extralegale voordelen.
We zijn een no-nonsense omgeving waar toewijding, betrokkenheid en integriteit
belangrijke waarden zijn.

Waaruit bestaat je takenpakket als ontwerpingenieur?
Als ontwerpingenieur ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en optimalisaties van standaard
en op-maat-gemaakt vernevelinstallaties voor industriële toepassingen.




Je werpt een kritische en creatieve blik op bestaande ontwerpen en staat in voor hun
verdere optimalisatie.
In eerste instantie zal je afhankelijk van het project instaan voor het ontwerp van specifieke
aankoppelingsmechanismes.
Na een intensief opleidingstraject zal je ook de kans krijgen om op-maat-gevraagde
vernevelinstallaties van A tot Z te ontwerpen.

Je garandeert een foutloze technische overdracht doordat je nauw samenwerkt met je collega’s van
montage.



Je staat in voor het opmaken van de werkfiches.
Je biedt de nodige technische expertise en ondersteuning nadat de collega’s van montage
van start zijn gegaan.

Tot slot ben je ook verantwoordelijk voor de aankoop van technische onderdelen.




Je vraagt de nodige offertes op bij zowel bestaande als potentiële leveranciers.
Je vergelijkt de prijzen en gaat in overleg met onze sales engineer.
Je plaats de bestelling en volgt deze op tot en met de levering.

Wat verwachten wij van onze ontwerpingenieur?
Je bent in het bezit van een bachelor-of masterdiploma elektromechanica met een oprechte passie
voor techniek. Een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie kan een meerwaarde zijn maar is
geen absolute must. Je hebt minstens een basiskennis van SolidWorks. Je beschikt over een creatieve
geest en bent analytisch ingesteld. Je werkt punctueel en hebt oog voor detail. Je bent
kostenbewust.

Interesse of gewoon nieuwsgierig om wat meer te weten te komen?
Neem contact op met:


Katrien Doubel (zaakvoerder) via katrien@savic-group.com

