Ontwerper Kasten
ABB is een wereldwijde onderneming die toonaangevend is op het gebied van transmissie
en distributie van elektriciteit, proces- en productieautomatisering alsmede elektrische,
elektronische en installatietechnische producten en systemen.
De divisie Electrification Products is gespecialiseerd in de verkoop van elektrische
componenten die gebruikt worden in de industriële, residentiele en in de tertiaire sector.
Haar productengamma omvat alle mogelijke componenten voor verdeelborden van
gebouwen, industrie en woningen, alsook domoticasystemen, contactoren en
vermogenautomaten.
Onze belangrijkste klanten zijn de electro-groothandel, OEM’s, systeem integratoren,
installateurs, engineering bureaus en eindklanten. De afdeling EP Industrial Solutions
maakt slimmere bedrijfsactiviteiten mogelijk door apparatuur, software en services aan
te sluiten om activa binnen elektrische infrastructuren te beschermen, te controleren en
te optimaliseren.
Het bedrijf biedt haar klanten in verschillende energie-intensieve industrieën end-to-endproducten en diensten die helpen om de betrouwbaarheid en bescherming van hun
elektrische infrastructuur te waarborgen.
Voor deze afdeling in Gent zijn we op op zoek naar een: Ontwerper Kasten
Taken :
Als ontwerper (Run the Plant engineer) werk je binnen de afdeling Technologie meer
specifiek op kunststof kasten (Residentiële & Industriële) Je ondersteunt andere functies
binnen de plant Gent bij hun dagelijkse activiteiten ( Manufacturing, Lab, Quality,
Sourcing, Marketing ).
Deze functie omvat o.a. de volgende verantwoordelijkheden:
• Je staat in voor het onderhoud van de product documentatie in Windchill ( product
tekeningen, Bill of Materials, materiaal specificaties, ...).
• Je voert ontwerpwijzigingen uit op bestaande producten of maakt nieuwe kleinere
ontwerpen voor specifieke klanten of projecten ( Tender projecten, customization van
standaard producten).
• Je ondersteunt en werkt mee aan productiviteitsprojecten ( Direct Material Productivity,
Manufacturing & Sourcing projecten, neemt deel in Action Work Outs).
• Je analyseert en zoekt oplossing voor kwaliteitsproblemen, initieert aanmaak van
testmonsters en labo testen, evalueert proefmonsters, introduceert ontwerpwijzigingen
in productie en volgt deze verder op.

Vereisten:
• Je bent Bachelor Mechanica of hebt relevante ervaring.
• Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en weet prioriteiten te leggen.
• Je bent een sterke teamplayer in samenwerking met andere functies.
• Je communiceert op een vlotte manier (naar andere functies).
• Je hebt 3D CAD ervaring ( CREO kennis is een pluspunt).
• Talen: Nederlands en praktische kennis van Engels.
• Praktische kennis van MS Office
• Ontwerp ervaring met kunststof onderdelen ( thermoplast / polyester SMC ) is een
pluspunt.
• Ervaring in mechanisch ontwerp
Ons aanbod:
We bieden je een afwisselende job in een internationaal concern dat de ontwikkeling van
zijn medewerkers zeer hoog in het vaandel draagt. Je krijgt de vrijheid om een brede scala
van verantwoordelijkheden op te nemen in een snel ontwikkelende omgeving. Daarnaast
mag je rekenen op een competitief salaris en voordelenpakket in lijn met je competenties
en ervaring.
Interesse?
Registreer uw CV en solliciteer online:
https://new.abb.com/jobs/nl/details/BE65685044_E2
Voor vragen over de vacature kan u terecht bij Marc Van de Weyer 0495/68 94 04
Locatie:
Gent, Oost-Vlaanderen, België
Contract soort :
Vast dienstverband
Business Unit :
EP Industrial Solutions

