Maintenance & Gears Heyvaert, kortweg MGH, is een groeiend en energiek servicebedrijf met
als missie:
“MGH is dé partner die de industrie draaiende houdt
dankzij haar merkonafhankelijke en duurzame totaaloplossingen
voor zware, elektromechanische aandrijfgroepen.”
Wij zijn zowel actief in België als Nederland, Noord-Frankrijk en Luxemburg.
Op dit moment stellen we een dertigtal personeelsleden te werk in onze vestigingen te Machelen
en Antwerpen, wat de sfeer prettig en informeel maakt.
Kom ons team vervolledigen en maak deel uit van een omgeving waarin je je technische kennis
ten volle kan ontplooien!
Op dit moment zijn we op zoek naar een:
ONTWERPTEKENAAR (voor vestiging Machelen)
Functie:
Als ontwerptekenaar werk je zowel samen met onze productie- als verkoopsafdeling. Je
voorziet hen van tekeningen en 3D-modellen, gaande van een enkel tandwiel tot een
volledige industriële aandrijfgroep. Hiervoor luister je eerst naar de behoeften van de
afdeling en denk je, vanuit je creatieve geest, mee na over mogelijke technische
oplossingen. Je maakt een schets van de onderdelen in onze werkplaats of bij de klant
ter plaatse en zet deze om in een technische tekening via Solidworks. Op basis van de
door jou gemaakte plannen, vraag je prijs aan bij mogelijke leveranciers zodat zij de
juiste stukken kunnen maken en je communiceert deze informatie met de betrokken
afdeling. Door je wil om bij te leren, blijf je steeds op de hoogte van de nieuwste
evoluties in ontwerptekenen.
Profiel:










Je hebt een master diploma behaald in een technische richting (mechanica of
elektromechanica)of je bent gelijkwaardig door ervaring
Je hebt een eerste werkervaring in ontwerptekenen in de roterende mechanica
Je hebt een grondige kennis van technisch tekenen en tekensoftware (Solidworks of
Inventor)
Je hebt kennis van sterkteberekeningen van mechanische onderdelen, berekeningen
van het motorvermogen en/of wringmoment, overbrengingsverhoudingen van
tandwielkasten en van tandwielen (kennis van berekeningssoftware Kissoft is een
pluspunt)
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
Je bent creatief ingesteld en oplossingsgericht
Je kan werken met Microsoft Office
Je hebt een goeie kennis van het Nederlands, Engels en Frans

Wij bieden:
 Een uitdagende job in een bedrijf met sterk groeipotentieel en aandacht voor work-life
balance.
 Een contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijk loon in verhouding tot
ervaring, profiel en inzet alsook een pakket extralegale voordelen.

