BRUSSELLE CARRAL MARINE NV (www.brussellecarral.com) in Zeebrugge is een
zusteronderneming van GARDEC (shipyards & heavy constructions), één van de grootste
scheepswerven langs de Belgische kust (www.gardec.be). Brusselle Carral Marine
ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige scheepslieren en stuurmachines voor
verschillende types schepen en is internationaal leverancier voor diverse maritieme
branches. BCM doet projecten van engineering tot oplevering en biedt een wereldwijde
after-sales service. Hun team bestaat uit ervaren ingenieurs en young potentials in het
hoofdkantoor (Zeebrugge) en productiefaciliteiten in Europa. Om hun team te versterken
zoeken ze momenteel een:
Ter versterking van hun team zijn we op zoek naar een enthousiaste (m/v)

FUNCTIE
BCM bestaat uit een dynamisch team. Zelf zal je tewerkgesteld worden binnen het team van
projectingenieurs.
Jouw kennis en expertise zullen ingezet worden in:







Samen met de projectleider zal je in kaart brengen wat vereist wordt voor welk project binnen
BCM.
Je zal vnl. diverse onderdelen, subeenheden of eenheden In SOLIDWORKS ontwerpen voor de
diverse projecten.
Daarbij zorg je ervoor dat aan alle eisen en regelgeving voldaan wordt.
Naast het technisch ontwerp, zal je ook bijdragen (+/-10%)aan de assemblage, waardoor je
voeling krijgt met onze nicheproducten en het proces van A tot Z kent en begrijpt.
Tot slot zal je technische kennis ook aan boord van onze schepen ingeschakeld worden.
Wanneer er zich technische problemen voordoen, zal je dit ter plaatse analyseren en oplossen.
Gezien onze niche, zal je in de beginfase opgeleid en begeleid worden door één van onze
ervaren experts.

PROFIEL








Hands-on bachelor/master (mechanica) met ervaring binnen (zware) machinebouw, montage
en assemblage.
Affiniteit met scheepstechniek of maritieme sector is een pluspunt, evenals goede kennis van
hydraulica, elektriciteit en pneumatica.
Je hebt kennis van AutoCAD-software (bij voorkeur SOLIDWORKS). Kennis van ERP pakket is een
pluspunt.
Je bent gedreven, hebt een goede werkattitude en hebt een grote zin voor
verantwoordelijkheid.
Je durft het voortouw nemen, bent zelfredzaam, oplossingsgericht en kan autonoom knopen
doorhakken.
Jouw grote leergierigheid en passie voor techniek spreken voor zich.
Je beheerst sterk de Nederlandse en Engelse taal. Frans en Duits zijn een pluspunt.

BRUSSELLE CARRAL MARINE biedt je een vast contract in een stabiele en dynamische KMO met
familiale sfeer. Variatie en technische uitdaging in de functie zijn gegarandeerd. Verder mag je
rekenen op een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen en bedrijfswagen.

Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv naar ADMB HR Services, Jan
Breydellaan 107, 8200 Sint-Andries, solliciteer via mail naar jobs@admb.be ter attententie van
Tessa Vandekerckhove of registreer je online via onze jobsite www.admb.jobs.
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