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Incomec is een dynamische KMO die innovatieve machines vervaardigt voor
de voedingsindustrie. Gevestigd in Brakel, ontwikkelt, assembleert en
verkoopt Incomec rijstwafelmachines en machines voor popped chips, met
focus op gezonde snacks. Met een team van een 15-tal medewerkers is
Incomec wereldwijd actief, het overgrote deel van de klanten zijn
buitenlandse bedrijven.
Om onze activiteiten te versterken zijn wij op zoek naar een (m/v):

INGENIEUR PRODUCTIE EN R&D
Je versterkt het Incomec ontwikkelings- en productieteam. Je fungeert als
rechterhand van het Hoofd Productie en R&D. Aan de hand van jouw kennis en
inzet help je mee onze productie in goede banen te leiden, bouw je knowhow op
binnen het domein van machines voor gezonde snacks, verbeter je onze
technologie en ontwikkel je nieuwe toepassingen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
• medeverantwoordelijk voor de begeleiding van het productieatelier en de
arbeiders
• opvolgen van de realisatie van de machines tot en met de vrijgave bij de
klant en de opstart ter plaatse
• plaatsen en opvolgen van bestellingen bij leveranciers
• omzetten klantenspecificaties naar interne ontwerp- en
productiespecificaties
• overleg op vlak van productontwikkeling (R&D) en een persoonlijke bijdrage
leveren aan de bestaande en nieuwe ontwikkelingen
• jezelf constant informeren over de relevante evolutie binnen onze sector

JOUW PROFIEL:
• industrieel of burgerlijk ingenieur elektromechanica of werktuigkunde of
gelijkwaardig door ervaring
• je kan terugblikken op een eerste werkervaring als ingenieur binnen een
productiebedrijf actief in een relevant domein
• ervaring in de voedingsindustrie is een sterke plus
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ervaring met tekenpakket, milieu- en veiligheidsvoorschriften voor
machinebouw zijn belangrijk
je bent een gedreven persoon die houdt van technische uitdagingen
je bent bereid je handen uit de mouwen te steken, wij zoeken een hands-on
ingesteldheid
je communiceert vlot
je kan zelfstandig werken, maar ook goed functioneren in teamverband
vlotte kennis Nederlands, goede praktische kennis Engels, praktische kennis
Frans en Duits is een plus
je bent bereid tot reizen in binnen- en buitenland (10-20%), bezoek aan
vakbeurzen en technische installaties/ondersteuning bij klanten
wij denken dat in de buurt wonen een groot voordeel is

ONS AANBOD:
• je komt terecht in een internationaal groeiende onderneming in een
groeiende en boeiende markt
• opportuniteiten om jezelf verder te ontplooien en te werken binnen een
goed georganiseerd en gezond bedrijf
• grote afwisseling in het werk: hoog-technologisch (uitvinden, ontwerpen,
tekenen) maar ook hands-on (assemblage en testen)
• er wordt voorzien in een aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakket
aan extralegale voordelen

WORDT DIT DE VOLGENDE STAP IN JOUW CARRIERE?
Indien je belangstelling hebt voor deze carrière opportuniteit, verwachten we
jouw e-mail met bijgevoegd CV op jobs@incomec.be.
Voor de juiste kandidaat hebben wij heel wat over.

