We Are Hiring! – EQUIPMENT DESIGN ENGINEER
WIE ZIJN WE
DECOMETA NV in Genk is een succesvolle onderneming, gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
industriële luchtkoelers (fin fans), warmtewisselaars en drukapparaten. Met 40 gemotiveerde medewerkers
speelt DECOMETA NV mee op internationaal niveau binnen de chemische en petrochemische industrie. Vanaf
de voorbereiding van projecten denkt DECOMETA NV mee met de klant om het beste te kunnen bieden op het
gebied van advies en “problem solving”. Alleen zo kunnen wij onze missie waarmaken, nl. kwalitatieve
oplossingen bieden die bijdragen aan de opbouw van een lange termijn relatie met onze klanten.
Dit realiseren we door samen met onze mensen dagdagelijks het verschil te maken. Zo bieden wij onze klanten
naast standaard oplossingen ook kwalitatief hoogstaande out-of-the-box oplossingen van het eerste ontwerp
tot de inspectie en oplevering van de installaties. Dankzij deze klantgerichte manier van werken geniet
DECOMETA NV over een uitstekende reputatie bij tal van toonaangevende bedrijven binnen de chemische en
petrochemische industrie zoals: BASF, Bayer, BP, ExxonMobil, Shell, Total, Yara,… die telkens opnieuw een
beroep doen op onze expertise.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als EQUIPMENT DESIGN ENGINEER word je in projecten gevraagd om schetsen, voorlopige of definitieve
ontwerpen & berekeningen te maken voor onze klanten. Dit doe je binnen de opgegeven richtlijnen en codes
aan de hand van:
• 3D CAD pakketten (Inventor, AutoCad)
• Sterkte & Mechanische berekeningen
• Eindige elementen Methode
• Nozzle-berekeningen, …
Samen in een team en/of zelfstandig vertaal je de vraag van de klant naar een praktisch haalbaar plan voor
uitvoering. Je kan je inleven in de klant als het gaat om begrijpelijkheid van detailtekeningen. Je weet vroegtijdig
risico’s te inventariseren en mee te denken in de oplossing.
WIE ZOEKEN WE
Je hebt reeds een eerste werkervaring achter de rug met focus op equipment en beschikt over de volgende
eigenschappen:
• Je bent een teamplayer met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid
• Open ingesteldheid en goede communicatieve vaardigheden
• Goede materiaal- of productkennis en beheersing van methodisch ontwerpen.
• Enthousiasme met de wil om te leren.
• Kennis van 3D-software en berekeningsprogramma’s.
• Een zelfstandige, klantgerichte, enthousiaste en flexibele instelling.
WAT BIEDEN WE
Als EQUIPMENT DESIGN ENGINEER bieden we je de mogelijkheid om je kennis meteen in de praktijk om te
zetten. En dit in een aangename werkomgeving binnen een ambitieus dynamisch bedrijf met zowel nationale
als internationale klanten.
Verder bieden wij een interessant salarispakket, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, …
Onze selectieprocedure is kort en persoonlijk waarbij we voldoende tijd vrijmaken om op jouw vragen te
antwoorden.
Interesse? Stuur dan jouw CV naar chris.janssens@decometa.com
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