VACATURE:

MEDEWERKER OFFERTEDIENST / CALCULATOR
PLAATVERWERKING EN/OF LASWERK  
Introductie:
Shapes Metalworks is de totaaloplossing voor uw maat- en seriewerk in staal, inox en aluminium met co-engineering als bijkomende troef.
Naast de hoofdzetel in Kuurne, waar ons lasconstructie-atelier en lasrobot-afdeling gecentraliseerd worden kan u hier ook onze lakkerij
terug vinden. Verder beschikken we nog over een afdeling plaatverwerking in Gullegem. Sinds mei 2019 maakt ook het verspaningsbedrijf
Protech bvba deel uit van de groep en werd in 2020 samengevoegd met Giropan NV tot Shapes Machining.
Voor onze afdeling in Gullegem zijn we dringend op zoek naar een medewerker offertediens / calculator plaatverwerking en/of laswerk.

Functie:
•
•
•
•

Opmaak en administratieve verwerking van offertes en orderbevestigingen voor plaatwerk en/of laswerk
Aan de hand van tekeningen die de klant doorstuurt dienen prijzen te worden berekend en werkkaarten te worden gemaakt.
Telefonisch contact met klanten en eventueel leveranciers, opvragen leveringstermijnen, ingeven en controleren orderbevesti
gingen, voorbereiding facturatie, nacontrole orders, beheer backorders, …)
Omzetting van 3D naar 2D-tekeningen

Vaardigheden:
•
•
•

min. Niveau Bachelor / Master Electro-mechanica of Industrieel ontwerp
Gebruik van tekenpakket Creo Elements Direct Modelling / Creo Parametric (optioneel).
Kennis van Engels (gesproken en geschreven)

Aandachtspunten:
•
•
•
•

Shapes Metalworks is een 100 % toeleveringsbedrijf en verwerkt alleen mechanische constructies zonder electronica-compo
nenten, maar wel voor een zeer gevarieerd productenpallet;
Shapes Metalworks verzorgt geen installaties ter plaatse bij de klant
Eigen ontwerp in 3D is eerder bijkomstig aspect in het takenpakket
Afhankelijk van de kennis en ervaring van de kandidaat zal het takenpakket uitgebreider en/of complexer ingevuld worden.
Ervaring met lasprocessen is een pluspunt.  

VACATURE:

MEDEWERKER OFFERTEDIENST / CALCULATOR
PLAATVERWERKING EN/OF LASWERK  
Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•
•

Een marktconforme verloning met extralegale voordelen
Onderneming met stabiele groei en ambitie
Vlakke organisatie met open communicatie
Je wordt opgenomen in een dynamisch en enthousiast team
Je komt terecht in een moderne werkomgeving die sterk inzet op zijn werknemers
Familiale sfeer
Goede work-life-balance

Geïnteresseerd?
Shapes Metalworks is een bedrijf met een horizontale structuur, dat toelaat dat elk individu het verschil kan maken.
Daarom zoeken wij steeds naar ambitieuze mensen die het verschil willen maken door hun inzet en kennis. Sta je nog bij het begin van je
loopbaan? Dan bieden wij jou een stabiele omgeving waar je veel kennis en ervaring kan opdoen. Ken je daarentegen wel al het klappen
van de zweep? Dan zal je je bij ons ook nog steeds kunnen uitleven en het team versterken.

