.

ADENSO is een technisch ontwerp- en adviesbureau gespecialiseerd in de ontwikkeling van
industriële machines en toepassingen die ervoor zorgen dat onze klanten een strategisch
competitief voordeel creëren en behouden door hun ideeën en producten sneller, beter en
efficiënter op de markt te kunnen lanceren.

Deze diensten zijn gericht op verschillende industrietakken zoals de voedingsindustrie, de
metaalindustrie, de automobielindustrie, de procesindustrie, de chemische- en farmaceutische
industrie en de algemeen technische industrie.

Naargelang de behoefte van de klant werken wij totaaloplossingen uit of kunnen wij een deel
van het project op ons nemen zoals, softwareontwikkeling, elektrotechniek, prototypebouw,
mechanische ontwikkeling, proces engineering van discrete – batch en continue processen,
constructie en projectmanagement, plaatsing en indienststelling, opstartbegeleiding tot zelfs het
onderhoud en herstellingen.

Technisch Commercieel / Design Engineer ME

Functie:
Als Technisch Commercieel / Design Engineer ben je verantwoordelijk voor het mee realiseren
van nieuwe business en klanten. Bij een nieuw project neem je ook het heft in eigen handen om
het project zelfstandig uit te werken als ontwerper en indien nodig in samenwerking met onze
partners. Je bent in staat om onze vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen in samenwerking met
de bedrijfsleiders te realiseren.

Profiel:
Je hebt een opleiding genoten als Industrieel ingenieur, Productontwikkelaar of gelijkwaardig
door ervaring. Je hebt reeds enkele jaren ervaring in de speciaal machinebouw als ontwerper in
een projectomgeving. Ervaring in het ontwerpen met Unigraphics NX en/of Pro|ENGINEER is
een vereiste. Commerciële activiteiten zoals prospectie en netwerkactiviteiten schrikken je niet
af. Je hebt kennis van het Frans en Engels.

Aanbod:
Wij bieden een functie waarin iemand met ambitie zich kan ontplooien en de mogelijkheid om
samen met onze onderneming te groeien. Het loon en de extralegale voordelen zijn afhankelijk
van de resultaten die je neerzet en het mee realiseren van nieuwe business.

Heb jij het in je om deze uitdaging aan te gaan ?
ADENSO
Vlakke Velden 29
B-2270 Herenthout
T: +32(0)14 50 23 13
F: +32(0)14 50 08 81
E: info@adenso.be
W: www.adenso.be

