Electrical Engineer
Ons team bij EUROPOWER Generators ontwerpt en maakt
machines die elektriciteit opwekken. Europower
stroomaggregaten worden gebruikt op alle plaatsen waar geen
elektriciteit voorhanden is. We leveren die stroomaggregaten in meer dan vijftig landen via B2B
partners. Onze eindklanten en onze distributiepartners hebben een zeer hoog vertrouwen zowel in
ons product, de Europower stroomaggregaten, als in ons bedrijf en de diensten die we aanbieden.

Jouw verantwoordelijkheden
maatwerk - nauwkeurigheid - technische tekeningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor de ontwikkeling van nieuwe producten, je brengt nieuwe ideeën aan
Je coördineert en volgt de ontwerpen, materiaalkeuzes en productiemethodes op
Je verzamelt de benodigde technische data en informatie
Je maakt volgens de gegevens, specificaties en functionele vereisten plannen op
(voorontwerpen, uitvoeringsplan, detailplannen, …) en past ze aan indien nodig
Je kan zelfstandig vanuit een product een ontwerp afleiden en de hierbij horende plannen
maken van een stroomaggregaat en of controlebord
Je levert de verkoopafdeling gegevens voor het opstellen van calculaties en aanbiedingen aan
Je voert zelfstandig berekeningen uit m.b.t. technische constructies en schakelingen
Je staat in voor de uitvoering en registratie van tussentijdse - en eindverificaties van het eigen
tekenwerk en dat van collega’s
Je voert metingen uit ter controle van de juistheid van de uitgevoerde werken en woont
vergaderingen bij in functie van de uit te voeren werken
Je houdt bestaande plannen up-to-date
Je zorgt voor een administratieve afwikkeling conform de geldende procedures en
voorschriften
Je maakt stuklijsten en werkmethodes klaar voor productie
Je ondersteunt de productieafdeling bij de montage van prototypes en past de
vooropgestelde werkmethodes en of stuklijsten aan indien nodig
Je denkt voortdurend na over mogelijke verbeteringsinitiatieven en overlegt deze met je team
Je houdt ervan om deel uit te maken van een team en hecht belang aan een goed overleg en
communicatie

Jouw profiel
probleemoplossend denken - zelfstandig - technisch inzicht
•
•
•
•
•

Bachelor of Master elektromechanica, technisch tekenen, industriële vormgeving,
elektriciteit of je bent gelijkwaardig door ervaring
Je hebt ervaring met Solid Works Electrical
Je hebt een sterke affiniteit voor creaties, ontwerp en ontwikkeling
Je neemt initiatief, hebt doorzettingsvermogen en denkt graag proactief mee over technische
problemen
Je werkt graag zelfstandig en kan creatieve oplossingen bedenken bij problemen
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•
•
•
•
•

Je kan ideeën uitwerken, realiseren en opvolgen
Je kan overzicht bewaren en nauwkeurig werken
Je bent flexibel en houdt van uitdaging
Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels
Afhankelijk van jouw potentieel en persoonlijke ambitie is het ook mogelijk om in een
overkoepelende en coördinerende rol terecht te komen.

Aanbod
Groeiend bedrijf - afwisseling
Bij EUROPOWER Generators kom je terecht in een leuk bedrijf dat investeert in mensen en hun groei.
Je komt terecht in een dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid
gewaardeerd worden. Vertrouwen in onze mensen is één van onze belangrijkste waarden.
Wij bieden je de nodige opleidingen aan, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast
bieden we je een vast contract, een marktconform salarispakket en diverse extralegale voordelen.

Geïnteresseerd?
Verstuur je sollicitatiebrief samen met CV
Via e-mail:

kVA@europowergenerators.com

Per brief:

EUROPOWER Generators
t.a.v. Olivier Vandersmissen
Tegelrijstraat 175
Industriezone 1019
B - 3850 Nieuwerkerken

Contactgegevens EUROPOWER Generators bvba:
tel +32(0) 11 58 61 61 - www.EUROPOWERGenerators.com
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