IPSAM Technology, gevestigd in de industriezone Rijkmaker te Essen, is marktleider in de Benelux in
de bouw van industriële- en rioolreinigingsinstallaties. Elk project wordt op maat van de klant
ontwikkeld en gebouwd, waardoor onze werknemers steeds afwisselend en interessant werk
hebben. Een team van 50 mensen bouwt de meest complexe projecten volledig in eigen beheer en
volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Voor onze verdere groei, zijn wij dringend op zoek naar:

MONTEURS MACHINEBOUW
•

Je werkt mee aan de opbouw van nieuwe projecten: monteren van tanks, pompen, compressoren en motoren, plaatsen
van leidingwerk, kleppen en afsluiters,... Na de ruwbouw van het project werk je ook mee aan de eindmontage van de
installatie. Zo ben je in teamverband bij een project betrokken van begin tot oplevering.

•

Je beschikt over een technisch diploma, of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring in machinebouw, tank- of pomptechniek
is een pluspunt. Passie voor techniek en machinebouw is een must. Interesse in vrachtwagens en ander rollend materieel
is noodzakelijk. Elk project is anders, dus je leert steeds weer bij.

MEDEWERKER ENGINEERING
• Je werkt in een team met 4 ervaren engineers, door wie je begeleid en opgeleid zal worden.
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp van volledige installaties, op basis van klantspecificaties, rekening houdend
met de technische haalbaarheid en productie-efficiëntie. Dit houdt in : het opstellen van prijscalculaties, het berekenen
van de onderdelen alsook het uiteindelijke uittekenen, zowel in 2D als 3D.
• Je werkt mee aan de continue verbetering en optimalisering van reeds bestaande concepten.
• Je hebt een diploma Master in de Industriële Wetenschappen, bij voorkeur Electromechanica. Kennis van eindige
elementen en sterkteleer is een pluspunt. Werkervaring is niet vereist. Je bent een communicatieve teamspeler die
stressbestendig is en oplossingsgericht denkt. Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels en hebt een goede kennis van de
Franse taal.
Wij zoeken gemotiveerde collega’s, kwaliteits- en veiligheidsbewust, met verantwoordelijkheidszin en bereid om bij te leren.
Wij bieden
• (Na een inwerkperiode) een vast contract in een dynamisch en groeiend bedrijf.
• Opleiding en begeleiding door gemotiveerde collega’s in een aangename werksfeer.
• Afwisselende en steeds weer boeiende projecten.
• Een competitief salaris conform je opleiding en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen naargelang de functie.
Kom je volgens je opleiding en ervaring in aanmerking voor één van deze vacatures?
Zend nu je CV naar IPSAM Personeelsdienst, Rijkmakerlaan 16, 2910 Essen, of mail naar hr@ipsam.com.

