Cloostermans – Electrical Hardware
Engineer

Op zoek naar een Electrical
Hardware Engineer
Cloostermans is een middelgrote onderneming die internationaal actief is in
het ontwikkelen en maken van machines op maat . We verbinden mensen
& technologie en streven ernaar om het hoogste niveau van innovatie &
kwaliteit aan onze klanten aan te bieden. We hebben een oog
voor gepassioneerde mensen die samen met ons de huidige en toekomstige
uitdagingen willen aangaan.

Specifiek zijn we nu op zoek naar een: Electrical
Hardware Engineer
⚡️ Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en ontwerpen van het elektrisch
design & hardware documenten, conform de wettelijke bepalingen & de
specificaties van de klant.
Je werkt, samen met een multidisciplinair team, mee aan nieuwe & innovatieve
ideeën en ontwerpen om aan onze klanten de beste oplossing op maat te kunnen
bieden.
️ Je lanceert bestellingen voor elektrische componenten in SAP en volgt deze op.
️ Op regelmatige basis sta je in contact met interne & externe stakeholders die je
de nodige informatie verstrekt betreffende jouw projecten. Tijdens de opbouw
van de machines neem je ook op dagelijkse basis deel aan de stand-up meeting.
Bij grotere projecten stuur je de ontwerper voor detailuitwerking aan.
️ ️ Je hebt aandacht voor en formuleert voorstellen tot optimalisatie, teneinde het
kwaliteitsniveau en de efficiëntie van de projectprocessen te verbeteren.

Wie je bent en wat je graag doet:
Je bent in het bezit van een bachelor of master diploma in een technische
richting (bij voorkeur richting elektromechanica). Schoolverlaters zijn
welkom! ️
Je hebt basiskennis van EPLAN/Propanel, kennis van Autocad en/of Promis.e

is een pluspunt.
Als aanspreekpunt voor elektrische ontwerpvragen heb je uitstekende
communicatieve vaardigheden, zowel Nederlands als Engels.
Je beschikt over een gezonde dosis teamspirit en bent gemotiveerd om
samen met je collega’s de vooropgestelde deadlines te behalen.
Je bent nauwkeurig en hebt een gezonde kritische blik over de kwaliteit van
je werk.
Stressbestendigheid & verantwoordelijkheidszin vervolledigen je profiel.
MS Office heeft voor jou geen geheimen.

What's in it for you?
Een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische
werkomgeving.
Volop kansen om jezelf écht te ontwikkelen en je talenten te ontplooien
binnen een hecht en dynamisch team.
Een voltijds contract van onbepaalde duur dat je presteert in 40 uren/week.
Voor een goede work-life balance kan je 1 dag/week thuis werken.
Een filevrije werkomgeving lijkt ons een extra troef!
Een aantrekkelijk pakket met extralegale voordelen:
Maaltijdcheques van 8 euro/dag. ️
Een hospitalisatieverzekering waarbij ook jouw gezinsleden aan een
voordelig tarief kunnen aansluiten.
Mogelijkheid tot fietsleasing na 6 maanden anciënniteit. ️
Een bedrijfswagen behoort ook tot de mogelijkheid.
Iets mooi voor later: we doen voor jou aan aanvullend pensioensparen.
32 verlofdagen, zodat je met al je geliefden kan genieten!
En er is nog zoveel meer!
We geven om je welzijn en leven bij belangrijke gebeurtenissen met je mee. Een
goede work-life balance dragen wij hoog in het vaandel.
http://www.cloostermans.com/

