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VOLG ONS OP

AKKA BELGIUM

Jr. Mechanical Engineer

JOBOMSCHRIJVING

Als lid van de groep "Equipment Supply", 
bent u verantwoordelijk voor de 
volgende activiteiten:

• Expertise in mechanische uitrusting, 
in het bijzonder voor klep- en 
servomotortechnologieën;

• Aankoop van mechanische uitrusting 
(kleppen, servomotoren, pompen, 
compressor, 
behandelingsapparatuur, ...);

• Technische expertise en definitie van 
de behoeften;

• Voorbereiding van de documenten
• Beoordeling en analyse van de 

biedingen van de leverancier;
• Ondersteuning bij de commerciële 

onderhandelingen;
• Opvolging van het contract vanaf de 

startvergadering tot de definitieve 
acceptatie ter plaatse;

• Productie van follow-up van 
apparatuur in nauwe samenwerking 
met de sectie Quality Surveillance;

• Assisteren van de projectmanager en 
de klant bij vergaderingen en 
technische discussies met de 
veiligheidsautoriteiten.

JOUW PROFIEL
• Mechanical Engineer met interesse in de 

machinebouwsector;
• Werkkennis van Nederlands en Engels, Frans 

is een pluspunt;
• Kan zelfstandig werken;
• Interesse in ontwerp-, fabricage- en 

activiteiten on site;
• Bent in staat om rapporten, synthese, 

rekennotitie en technische aanvraag op te 
stellen

• Grondige kennis van mechanische 
technologie en normen, materialen, 
productie, onderhoud en veroudering;

• Methodisch, nauwkeurig, georganiseerd, 
oplossingsgericht met vaardigheden voor 
teamspelers;

• Goede computervaardigheden;
• Interesse om in het buitenland te werken 

voor korte of lange missies.

BELGISCH
filiaal van de 

internationale AKKA 

Group

65 M€
inkomsten in 

2021 

AANWEZIG
in Brussel, Wallonië & 

Vlaanderen

850
getalenteerde

experts

N°1
op de Belgische

industrial engineering 

consultancy markt

1

+ 30 JAAR
ervaring in Belgiës

grootste industrieën

• Verantwoordelijk zijn voor diverse

transversale projecten

• Ondersteund worden in je carrière door je

AKKA Manager

• Controle hebben over je trainingsplan en

persoonlijke en professionele ontwikkeling

• Lid zijn van een dynamische en

samenwerkende gemeenschap van

ingenieurs

• Genieten van een permanent contract

• Genieten van een competitief salaris pakket

met verschillende extralegale voordelen

ALS AKKA CONSULTANT...

Zal je:

Onze sterke engineering expertise

beschikbaar stellen aan onze klanten

dankzij onze talenten in: Engineering,

Productie, Kwaliteit, Aankoop &

Logistiek, Supply Chain en Project

Management.

Onze Doelstelling


