Vacature: Ingenieur ontwikkeling mechanische systemen
Korte beschrijving:
Master ingenieur elektromechanica voor een hoogtechnologische KMO, wereldwijd actief in de
automobielsector.
Gewenste opleiding : Master ingenieur elektromechanica
Vereiste talenkennis : Nederlands & Engels, (Duits & Frans zijn pluspunten).
Plaats van tewerkstelling : Deinze.

Over L.E.T. Automotive:
L.E.T. Automotive is een hoogtechnologische familiale KMO, met vestiging en beslissingscentrum in
Deinze. Het is een toonaangevende leverancier van afregelapparatuur voor koplampen en rijsensoren
voor de auto-industrie. De apparatuur wordt wereldwijd geleverd aan de grootste
automobielfabrikanten, met installaties in meer dan 55 landen, en in overheidsinspectiestations en
garages.

Functiebeschrijving:
Ontwikkeling van nieuwe systemen en aanpassingen van installaties die LET Automotive produceert
“op maat“ van de klanten. U zal deel uitmaken van een team dat instaat voor de ontwikkeling en
praktische uitwerking van meet- en controlesystemen voor de auto-industrie.
Dit omvat onder andere verantwoordelijkheid voor:
•
•
•
•
•
•
•

technische dossiers met alle mechanische tekeningen, lay-outs, schema’s, stuklijsten, foto’s,
afregelprocedures… vooral in 3D en 2D (Solidworks)
elektrische plannen (E-Plan)
externe technische dossiers voor de klant
productiedossiers met detailtekeningen
documentatie opstellen
communicatie met de klant
overleg met de sales & productieafdelingen om een project te begeleiden

Opleiding:
U zal uw loopbaantraject binnen de firma starten in de afdeling service & installatie buitenland, na een
korte voorbereiding in de afdeling productie. Dit zal u toelaten vertrouwd te worden met het
productengamma en met de installaties bij de klanten. Daarna kan u verantwoordelijk zijn voor het
volledig uitwerken van complete projectdossiers binnen het team “Projectbureau”, om zo door te
groeien naar de functie van ontwikkelaar.

Carrièremogelijkheden:
Als KMO met nauwe onderlinge persoonlijke contacten, bieden wij u uitzicht op een langdurige
werkrelatie en de mogelijkheid om uw talenten op creatief en technisch vlak te ontplooien, binnen
een dynamische omgeving.

Vereiste basiskennis:
•
•
•
•
•
•
•

Master ingenieur elektromechanica.
Eventuele ervaring met elektromechanische engineering en de uitwerking van technische
plannen van industriële installaties en projecten is een pluspunt.
Goede kennis van Solidworks, E-Plan en AutoCAD
Kennis van PLC is een pluspunt.
Talenkennis: Nederlands, Engels, (Duits & Frans zijn pluspunten).
Benevens de nodige technische basiskennis, vragen wij de volgende attitudes van de
kandidaat: loyaliteit, gedrevenheid, collegialiteit, professionalisme en leergierigheid.
Voor de opleiding in de afdeling service & installatie buitenland is bereidheid tot veelvuldig
wereldwijd reizen en een hands-on instelling nodig.

Contactgegevens:
Plaats van tewerkstelling:
L.E.T. Automotive NV,
Vaartlaan 20,
9800 Deinze;
U kan uw gemotiveerde interesse met bijgevoegd CV doorsturen naar:
vacatures@let.be
Ter attentie van: Ir. Hana Fejtova, Martine Van Hoecke
09-381.87.87
Deze vacature kan hier ook als PDF gedownload worden.

