In een groeiende, dynamische en hightech werkomgeving met een hoge automatiseringsgraad en
complexiteit, hebben we een openstaande vacature zoals hier beschreven. Punch Metals is daarom op zoek
naar een ambitieus, loyaal en no-nonsense talent.

CAD Engineer m/v
Functiebeschrijving :
Als CAD Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitwerken en uittekenen van technische oplossingen
voor machines en machine onderdelen, hulpmiddelen en mallen teneinde kwalitatieve, reproduceerbare producten te
kunnen maken.
Het tekenen van matrijzen/gereedschappen, het intekenen van wijzigingen aan bestaande gereedschappen,
het beheer van de tekeningen.
Het ontwerpen of omzetten van ontwerpen en ontwerptekeningen naar gedetailleerde
uitvoeringstekeningen.
Het instaan voor het beheer van de producttekeningen, machine-tekeningen en onderdeel-tekeningen.
Het uitvoeren van de ontwerpopdracht rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, de kostprijs
en onderhoud van de installatie.
Het bieden van technische ondersteuning tijdens de bouw van matrijzen, bij de aanloopfase in productie en
de onderdelen ervan.
Het aanmaken van programma’s die resulteren in een perfect product, optimale kwaliteit en efficiënt proces.
Het zoeken naar oplossingen bij problemen of voor verbeteringen.

Profiel :
- Je hebt een technische opleiding genoten – Bachelor niveau Mechanica/Elektromechanica of je hebt
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-

-
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relevante ervaring.
Je beschikt over een grondige kennis van een 3D-CAD programma (Catia, Inventor, AutoCad, SoldiWorks,
Pro\E….), waarbij de voorkeur uitgaat naar Catia.
Kennis van TrueTops-Cell voor lasermachines 2D/3D is een pluspunt.
Je beschikt over kennis van de programmatie van lasrobots.
Je hebt ervaring met procesbeheersingstechnieken, matrijzen en meettechnieken.
Je hebt een uitgebreide materialenkennis, kennis van vorm- en plaatstoleranties en kennis van
metaalbewerkingstechnieken
(draaien, freezen,…).
Je hebt een hands-on mentaliteit.
Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail
Je bent een echte teamplayer die ook zelfstandig kan werken
Je bent ordelijk en kan planmatig werken
Je bent creatief en hebt ruimtelijk inzicht
Je bent bereid tot het volgen van opleiding

Aanbod :
- Een boeiende, uitdagende functie in een dynamische, groeiende productieomgeving.
- Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en een contract voor onbepaalde duur.
- Wij besteden veel aandacht aan betrokkenheid en opleiding van onze medewerkers.
- Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen volgens jouw persoonlijke interesses. Je krijg meer
verantwoordelijkheid en wordt omringd door ervaren collega’s.
Solliciteren :
PUNCH METALS nv
Nobelstraat 2
3930 HAMONT-ACHEL
E-mail met cv t.a.v Mevr. Diane Gesquière - hr@punchmetals.com

