
Dankzij jou verloopt de communicatie tussen de sales en het tekenbureel gesmeerd.
Je volgt de projecten in de werkplaats op tot het gewenste resultaat.
Je staat in contact en overlegt met de klant om zo aan de wensen te kunnen voldoen bij de opbouw
van hun vrachtwagen.
Gewichts- of stabiliteitsberekeningen worden door jou uitgevoerd als ondersteuning op een correcte
opbouw (de berekeningen gebeuren aan de hand van een aangepast programma).
Het opmaken van technische tekeningen, het opmaken van samenbouw- en stuktekeningen voor
productie en het opmaken van lijsten (zaagwerk, laserwerk, plooiwerk) zorgen voor veel afwisseling in
je dagtaken.
Je zet diverse tekeningen om van 2D naar 3D of omgekeerd.
Je zorgt voor de verdere uitwerking van bestaande tekeningen (meer gedetailleerd maken tot
bruikbare vanzelfsprekende productietekeningen).

Vrienden omschrijven je als een 'plantrekker' die projecten op een gestructureerde efficiënte wijze
aanpakt, jouw i's hebben puntjes - altijd.
Je genoot een opleiding Bachelor of Master (elektro-)mechanica, industrieel ontwerp en beschikt over
minimum 5 jaar relevante werkervaring.
Je hebt een passie voor vracht- en bestelwagens en interesse in de carrosseriesector.
Je kan vlot werken met 2D tekenpakket Autocad. Beschik je daarnaast over de kennis om met Inventor
te werken dan heb je een streepje voor.
Je weet de juiste prioriteiten te stellen, beschikt over een sterk technisch inzicht en kan vlot overweg
met de computer.

Een gevarieerde functie in een steeds verder groeiende onderneming.
Een loon in functie van jouw ervaring aangevuld met diverse extra legale voordelen (gsm,
groepsverzekering, maaltijdcheques, bedrijfswagen).
Vrije opname van jouw vakantiedagen, teambuildings, nieuwjaarsreceptie, ...

Hoe ziet jouw dag eruit? 

5 redenen waarom dit iets voor jou is: 

Ons aanbod: 

Hebben wij jouw interesse opgewekt?
Stuur je motivatie en CV door naar stephanie@alumac.be of contacteer ons op 056 66 25 95

Wil je een kijkje nemen in onze 3 bedrijven, wie we zijn en wat we doen?
Bekijk de video's onderaan onze jobpagina op www.alumac.be/jobs of check ons YouTube kanaal.

ALUMAC construct is als COP erkend carrosseriebedrijf gespecialiseerd in de opbouw
en inrichting van vracht- en bestelwagens. Maatwerk is een belangrijke troef.
Jaarlijks bouwen we meer dan 600 voertuigen op. We vormen 1 sterk team met
ASTEMAC en AMC parts. Omwille van onze snelle groei zoeken wij een nieuw
enthousiast talent om mee te bouwen aan onze toekomst.  

ONTWERPINGENIEUR


