
 

Engineer mechanical design    (DESSEL) 

Doelstellingen van de functie: 

Mechanisch ontwerpen van nieuwe technische oplossingen, verbeteren van bestaande machines en 

technieken. Kortom: jij wordt onze expert voor mechanical design. 

 

Verantwoordelijkheden en taken  

Verantwoordelijkheid 1: mechanisch ontwerpen van technische  oplossingen  

Taken:  

• Als expert in de groep ga je in dialoog met de collega’s elektro-engineering & software om 

samen de beste oplossing te genereren. 

• Machines ontwikkelen of  aanpassen volgens specifieke projectvereisten. 

• Op punt stellen van technische tekeningen en op punt stellen van werkvoorschriften/ 

specificaties voor het uitbesteden van de aanmaak van onderdelen. 

• Meedenken en ideeën aanreiken om de mechanische montage van de machines efficiënter 

te kunnen uitvoeren.  

 

Verantwoordelijkheid 2: opstellen technische dossiers en de brug vormen naar productie 

 

• Constructiedossier: tekeningen, digitale data voor toeleveranciers, werkvoorschriften en 

materiaalbehoefte voor het bouwen van de installaties. 

• Technisch projectdossier: bundelen van projectspecifieke data, technische data, 

veiligheidsinformatie, elektrische schema’s. 

 

Verantwoordelijkheid 3: nieuwe technische tendenzen opvolgen 

 Mee met de evolutie:  de engineer mechanical design volgt de nieuwe technische 

ontwikkelingen, tendenzen, regelgeving en normen inzake machinebouw op, filteren wat 

voor ons bedrijf belangrijk kan zijn.  

 

Wie ben ik? 

� Je hebt een diploma industrieel of burgerlijk  ingenieur mechatronica  /  elektromechanica / 

op zak of je hebt een bachelordiploma elektromechanica / elektronica en getuigt van een 

redeneervermogen op ingenieursniveau. 

� Je beheerst jouw 3 D ontwerptools zeer goed. Je hebt kennis en kunde in het bedenken en 

ontwerpen van mechanismen. 

� Je bent stressbestendig, leergierig en je gaat gestructureerd te werk. 



� Je bent een echte doorzetter en problem solver. Je bent dan ook sterk op vlak van 

mechanica,  

� Je communiceert vlot en aangenaam, maar je kan ook goed luisteren om vervolgens de info 

te analyseren. 

� Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit.  

� Je hebt bij voorkeur minstens een eerste werkervaring.  

Waar komt ik terecht? 

� Kernwoorden bij CSP zijn: integriteit, kwaliteit, openheid, goesting 

� Warm en competent team met een no-nonsens stijl 

� Je komt terecht in een dynamisch, jong en gedreven competent team met een no-nonsens 

stijl in de boeiende en innovatieve omgeving van een groeibedrijf. 

� Je kickt elke dag opnieuw en daagt jezelf en anderen uit 

� Je krijgt een competitief salaris met extralegale voordelen en alle nodige tools en opleidingen 

om jouw functie waar te maken. 

� Door onze centrale ligging in de Kempen behoren files tot de verleden tijd!  

� We stimuleren om het woon-werkverkeer te beperken tot minder dan 30min. 

Breng je eigen ontwerpen tot leven! 

 

Ik neem nu de telefoon 

en bel naar 014/37.77.52 en vraag naar Frieda Wens of ik schrijf naar  

vacatures@csp-engineering.com en maak een afspraak voor een oriënterend gesprek. 


