Vacature Mechanical Engineer
Vakgebied: Werktuigbouwkunde
Locatie: Helmond
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1633972

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als Mechanical Engineer met goede begeleiding en mooie doorgroei- en
ontwikkelingsmogelijkheden? Als Mechanical Engineer bij Eminent Groep ligt de werktuigbouwkunde-wereld aan je
voeten! We stellen jouw wensen en ambities centraal en zoeken daar het beste project bij voor langere tijd. Hierdoor
kun jij de verdieping pakken in je werk als Mechanical Engineer en jezelf ontwikkelen en doorgroeien.
Functieomschrijving
Het is maandagochtend, je zit in de auto onderweg naar kantoor en je hebt écht zin in je nieuwe werkweek. Na het
rondje 'hoe was je weekend?' begint de week met een projectoverleg. Wat moet er deze week gebeuren en welke
deadlines staan er?
Na het overleg ga je aan de slag, je moet nog wat zaken aanpassen in de tekeningen en dan kunnen ze naar de
opdrachtgever voor akkoord. Daarna maak je een planning voor de rest van de week en ga je hiermee aan de slag.
Dinsdag heb je al antwoord van de klant, een paar kleine revisies en de tekening is akkoord. Goed gedaan! Je kunt nu
verder met het uitwerken van het volgende onderdeel. Je zet een muziekje op en je kunt je gang gaan in SolidWorks
(of Inventor), dat kent immers geen geheimen voor jou.
Vrijdagmiddag nog een team-meeting om de huidige stand van zaken door te nemen. Alles loopt volgens planning en
je kunt met een goed gevoel je computer afsluiten, weekend!
Nu weet jij dat geen dag hetzelfde is als Mechanical Engineer dus ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je
veel uitdaging en afwisseling hebt? Reageer dan op deze vacature.
Functie-eisen
Celbiologie
Ziekten
Elektronica
Techniek
Halfgeleider
Hightechindustrie
Leds
Projectmanagement
Mechatronica
Multidisciplinair
Ontwikkeling van Prototypen
Technische Prestaties
Lucht- en Ruimtevaartindustrie
Je bent bekend met: aerospace, fysica, mechatronica, projectmanagement
Persoonlijke vaardigheden:

Analytisch Denken
Betrouwbaarheid
Doelgericht

Aanbod
Een goed salaris, passend bij jouw werk- of stage ervaring
Flexibiliteit in arbeidstijden en een goede verlofdagenregeling
Een vaste contactpersoon bij Eminent Groep die kennis heeft van de werktuigbouwkunde
Uitdagende (vaste) baan met doorgroeimogelijkheden
Een informele sfeer met gezellige collega's

Frank Langenhof
Adviseur Industrie en Installatietechniek
f.langenhof@eminentgroep.nl
06 - 41 13 17 97
Nu Solliciteren
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