Technisch werkvoorbereider
Machinebouw

Bedrijfsintroductie:
Avercon bvba biedt een uitgebreid producten aanbod voor de sectoren: voeding, chemie,
vloerbekleding, distributie enz. Hierbij staat de creatieve automatisatie centraal. Wij bieden standalone machines aan en bouwen volledige productielijnen. Via interactie met de klant weten we een
goed concept te creëren, dat verder wordt uitgewerkt en resulteert in een hoogtechnologische
machine of productielijn.

Avercon ontwerpt, construeert en installeert in de ons omliggende landen maar ook ver daar buiten.
Flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid en deskundigheid staan hierbij centraal, waardoor onze klanten
een grotere productiviteit kunnen realiseren. Onze innovatieve KMO telt een 40-tal medewerkers die
dagelijks instaan om dit waar te maken.

Om dat team te versterken, kijken we uit naar een m/v:

Technisch Werkvoorbereider

Functie omschrijving:
Als technisch werkvoorbereider vul je het projectteam aan met de uitvoering van onder andere
volgende taken:









Op basis van de voorcalculaties plan je de interne en externe constructie
Je helpt mee bij het detailleren van tekeningen in SOLIDWORKS
Je staat in voor te nazien van constructietekeningen en evalueert de maakbaarheid van de
stukken
Je maakt de tekendossiers klaar voor productie
Je regelt in samenspraak met engineering en productie de eindafwerking van de stukken.
Je plaatst de interne en externe bestellingen volgens bewerking en afwerking:
o Ruw materiaal
o Intern constructiewerk
o Extern constructiewerk
Je volgt de leveringen op en stuurt in samenspraak met de aankoper bij waar nodig:
o Planning
o Kwaliteit
o Prijs

Profiel:







We mikken op een bachelor/industrieel ingenieur of gelijkgesteld door ervaring
Ervaring met technisch designwerk en machinebouw is een pluspunt
Ordelijk en gestructureerd met een goed gevoel voor planning
Goede communicator
Talen: Nederlands, begrijpen van het Engels is een ‘must’, Frans en Duits is een pluspunt
Persoonlijkheid:
Team player zowel intern als naar de leveranciers en klant toe
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en initiatief en bent klantvriendelijk ingesteld
Punctueel met aandacht voor precisie en detail
Gedreven en resultaatgericht

Aanbod:
Je komt in een technisch zeer uitdagende en gevarieerde omgeving terecht, waar ruimte is voor
opleiding en creativiteit. Je krijgt de kans mee zaken te creëren en realiseren.
Doorgroeimogelijkheden zijn reëel. Billijk salarispakket volgens ervaring en verantwoordelijkheden.

Contact :
Stuur je CV en motivatiebrief aan:
Pierre Vanderbeke
Email: Pvanderbeke@avercon.be
Telefoon: 09 377 99 78

