
 

 

TECHNIEKER-MACHINEBOUWER MET AMBITIE  

 

Functieomschrijving:  

Wij bouwen hoogtechnologische machines voor de productie van houten vloeren en parket 

Je maakt deel uit van een team voor de (elektro)mechanische assemblage van de machines 

en onderdelen. Je stelt de nieuw geassembleerde machines op punt zodat deze feilloos “hun 

job” uitvoeren als onze klant komt testen & opleveren. Je reist af en toe mee naar de klant 

om de machine te installeren en de opleiding ter verzorgen. De juiste diagnose stellen via 

internet van machines in binnen -en buitenland en jaarlijkse check-ups aan installaties 

kunnen jouw takenpakket aanvullen.  Zeer gevarieerd werk waarbij je van begin tot einde bij 

de realisatie van onze machines  betrokken bent.  

 

 

Profiel: 

 Je bent goed vertrouwd met elektrotechniek en mechanica in het algemeen. Je hebt een 

goede technische basiskennis en een brede technische interesse 

Kortom: Techniek is jou ding !  

 Je bent leergierig, je NEEMT initiatief en verantwoordelijkheid en je bezit de ambitie om 

iets te maken van je job 

 Je beschikt over een goede dosis gezond verstand en redeneervermogen 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je steekt graag de handen uit de 

mouwen 

 Je hebt enige kennis van Inventor of een ander CAD-programma en je kan Word en Excel 

toepassen 

 

 

Jouw taken: 

 In een team helpen bouwen van onze machines met ondersteuning van digitale 

3D-modellen 

 Technische en elektrische tekeningen raadplegen en digitaal aanpassingen doorvoeren. 

Daarvoor leer je om goed met onze CAD-systemen om te gaan 

 Bouwen van besturingskasten, aansluiten van motoren, ventielen en sensoren, 

bekabeling op de machine 

 Afstellen van machines en units, aandrijfsystemen, regelaars en pneumatische 

componenten 

 Naarmate je de technieken in onze machines beheerst, leer je eindtesten uitvoeren, 

leer je de machines volledig op punt te stellen en ga je soms mee om de machine bij de 

klant op te leveren 

  



 

 

Persoonsgebonden competenties  

 Zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid nemen  

 Je kan ook goed samen-werken in een team  

 Regels en afspraken nakomen  

 Nauwkeurig werken is een must  

  Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit 

 Een verplaatsing naar het buitenland schrikt je niet af 

 Resultaatgericht zijn. Het geeft jou voldoening als je op het einde van de dag je doel 

bereikt hebt 

 Kunnen omgaan met veranderende omstandigheden en onverwachte situaties  

 Leergierig zijn, moeten blijven leren vind je evident en uitdagend 

 Communicatief vaardig 

 

 Vereiste studies  

 Bachelor elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring 

 Professionele bachelor- studiegebied industriële wetenschappen en technologie 

o Elektromechanica  

o elektromechanica: onderhoudstechnologie 

o elektromechanica: elektromechanica 

o elektromechanica: automatisering  

o elektromechanica: procesautomatisering 

o elektrotechniek 

 

Talenkennis  

Nederlands: goed beheersen.  

Engels: vlot beheersen  

Frans en Duits is een pluspunt 

 

Werkervaring  

Bij voorkeur minimum 2 jaar gewerkt, bereidheid om te leren is absoluut noodzakelijk.  

 

Rijbewijs  

Rijbewijs B  

 

Contract  

Vast contract van onbepaalde duur  

Dagregime Voltijds  

  



 

 

Plaats tewerkstelling  

Dessel , Stenehei 30 Unit 10  

 

Aanbod:  

Een jong, dynamisch en boeiend en sterk groeiend bedrijf dat jou alle mogelijkheden zal 

bieden om je talenten verder te ontplooien. Een zeer afwisselende en technisch uitdagende 

job, in een aangename werkomgeving, met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

binnen een hecht team.  

Een salarispakket dat in overeenstemming is met je kwaliteiten en groeimogelijkheden.  

 

Waar en hoe solliciteren?  

Stuur je sollicitatiebrief met cv naar mevr. Frieda Wens: 

Via e-mail: frieda.wens@csp-engineering.com 

Per post:  CSP Engineering     Stenehei 30/10    2480 Dessel 


