
Functie 

Je staat in voor het ontwerp en werkt de deelaspecten uit van onze 
complexe machines, dit telkens op maat van de klant. In deze functie 
is het belangrijk dat je luistert naar de noden van de klant. Na het 
ontwerp volg je de constructie op in onze werkplaats en neem je 
contact op met de klant wanneer we de machine kunnen installeren. 
Afhankelijk van jouw kennis en ervaring, krijg je 
verantwoordelijkheden over complexe projecten van A tot Z. Indien je 
dit wenst, verken je enkele keren per jaar, voor een korte periode, de 
wereld om de opbouw van de nieuwe machines op te volgen. 

 

Profiel 

 Je hebt een masterdiploma elektromechanica en kan reeds enkele 
jaren ervaring aantonen binnen een soortgelijke functie. 

 Je hebt een hands-on mentaliteit en helpt dus graag mee met de 
montage en opstart van de machines. 

 Je omschrijft jezelf als leergierig en gedreven. 

 Je hebt een passie voor ontwerp en innovatie. 

 Buitenlandse ervaringen schrikken jou niet af. 

 

Aanbod 

Je krijgt voor deze zeer gevarieerde functie met talrijke technische en 
persoonlijke uitdagingen een competitief salarispakket. Dit innovatief 
bedrijf combineert een ondernemende KMO-spirit met de voordelen 
van een grote onderneming. Hierdoor is er ruimte voor eigen initiatief 
en autonomie en zijn er talrijke synergievoordelen en specialisaties. 

 

Naast een aantrekkelijk loon krijg je extralegale voordelen: 

 Maaltijdcheques 

 Hospitalisatie- en groepsverzekering 

 Wagen 

 Tankkaart 

 Laptop 

 GSM 

  

Word jij onze 

projectingenieur (m/v)? 

Cretes staat voor creatieve, technische oplossingen 

voor productielijnen (of componenten) voor 

natuurlijke vezels (zoals vlas en hennep) en technisch 

textiel. 

 
Contract 

Wij bieden een vast contract van 

onbepaalde duur 

 
Opleiding 

Master  

 

 
Solliciteren 

Mevr. Xenia De Muynck 

HR 

hr@valtechgroup.eu 

SOLLICITEER NU! 
 

Cretes — Bissegemstraat 169, 8560 Gullegem (Belgium) 
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