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VOLG ONS OP

AKKA BELGIUM

Mechanical Engineer

JOBOMSCHRIJVING

Een projectingenieur werkt samen met
verschillende afdelingen en divisies om
het potentieel van de nieuw
ontwikkelde componenten te
maximaliseren. Je werkt mee aan de
ontwikkeling en implementatie van
innovatieve ontwerpen en
technologieën voor de volgende
generaties.

De ideale kandidaat is verantwoordelijk
voor ontwerp en productie
· Ontwerpen (60%) van bepaalde
onderdelen van een nieuwe machine.
· Mechanische onderdelen ontwerpen
en specificeren in samenwerking met de
interne ontwerpstudio (buizen,
assemblage van metaalplaten)
· Opvolgen (40%) en ondersteunen van
de productie: onderzoeken van
problemen in verband met kwaliteit,
assemblage, prestaties van de eenheid
en implementeren van oplossingen
· Ondersteuning van de serviceafdeling
om de robuustheid en kwaliteit van de
geïnstalleerde basis te waarborgen

JOUW PROFIEL

Kwalificaties

· Mechanisch ontwerp. Een
masterdiploma in civiele of industriële
(elektro-) werktuigbouwkunde o

· Je hebt bij voorkeur al een eerste
ervaring in het ontwerpen van (elektro-
)mechanische componenten

· Sterk probleemoplossend en kritisch
denkvermogen

· Vermogen tot multitasking,
organiseren en prioriteren van werk

· Regelmatige kennis van CAD-systeme

BELGISCH
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internationale AKKA 

Group

65 M€
inkomsten in 
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AANWEZIG
in Brussel, Wallonië & 

Vlaanderen
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getalenteerde

experts

N°1
op de Belgische

industrial engineering 

consultancy markt
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+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


