Technische medewerker Cabines (m/v):
Lithobeton nv is een dynamisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van prefab betonproducten. Naast het produceren staan wij ook in voor de levering en plaatsing van prefab middenspanningcabines. Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde persoon om onze afdeling Cabines te versterken voor het
ontwikkelen van nieuwe producten.
Functieomschrijving :
- Je maakt (Europese) aanbestedingsdossiers op. Hierbij heb je ook contacten met netbeheerders
en klanten;
- Je denkt mee bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en producten. Hierbij komt ook de
voor- en nacalculatie aan bod;
- Je volgt de productie van de elektrische installatie in de cabines mee op in onze site te Snaaskerke.
Sporadisch doe je dit ook in onze vestiging in Baudour;
- Je adviseert mee bij de aankoop van in te bouwen componenten;
- Je volgt de normeringen op bij een nieuwe installatie;
- Je zorgt voor een correcte verwerking van allerhande technische en administratieve aspecten die
aan de functie verbonden zijn.
Uw profiel :
- Je bent in het bezit van (minstens) een bachelordiploma in een technische richting (elektrotechniek,
elektromechanica, bouwkunde, …);
- Eerste werkervaring is een troef;
- Je hebt kennis van het Nederlands en een basiskennis van het Frans;
- Je kan goed werken met MS-software (o.a. Access) en tekenpakketten zoals Autocad;
- Je werkt nauwkeurig en gestructureerd met de juiste prioriteiten;
- Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.
Ons aanbod :
- Een verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatief, opleiding en ontwikkeling;
- Doorgroeimogelijkheden;
- Normaal dagelijkse werkuren;
- Conforme verloning met extralegale voordelen;
- Familiaal kader.
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Interesse in deze vacature? Stuur dan uw CV en motivatie naar vacature@lithobeton.be

