Combined Heat and Power solutions
CALLENSVYNCKE, gevestigd te Waregem, is reeds 10 jaar de specialist voor geïntegreerde gasgestookte
warmtekrachtkoppelingen van 1 tot 20Mwe bij internationale, industriële klanten.
Wij bieden volledige projecten turnkey aan: van verkoop over ontwerp, detailengineering, aankoop, installatie, opstart tot
en met het onderhoud van deze energiecentrales. CALLENSVYNCKE is niet gebonden aan bepaalde leveranciers,
technologieën of merken, maar zoekt steeds naar de beste technische oplossing voor zijn klanten.
Om ons multi-disciplinair team verder uit te bouwen zijn wij dringend op zoek naar een enthousiaste collega.

DESIGN ENGINEER (m/v)
‘nauwkeurig en gestructureerd tekenen van volledige WKK-projecten’
Jouw functie








Je werkt in de designafdeling mee aan het uitwerken
van basisontwerpen, revisies en standardisaties
alsook de complete integratie van de verschillende
plant componenten.
Onze uitdagende installaties laten jou uitleven om de
technische plannen voor PFD’s, , P&ID’s,
inplantingen en isometrieën uit te voeren.
Verder sta je in voor de opmaak van de
equipmentlijsten en de archivering van de
tekeningen in het beheerssysteem.
De projectingenieurs en projectmanagers integreren
jouw werk in hun werven. Tijdens de uitvoering van
het project blijf je de projectingenieur technisch
ondersteunen.

Jouw profiel






Vanuit een hogere technische opleiding (of gelijkwaardig door ervaring) beschik je over een grondige
expertise in tekenwerk en materialenkennis alsook een sterk ruimtelijk inzicht.
Je bent ervaren in projectbouw of toont een sterke interesse in het tekenen van piping constructies
alsmede het tekenen en lezen van PFD’s, P&ID’s en isometrieën.
Nauwkeurigheid en oplossinggerichtheid typeren jouw persoonlijkheid.
De 3D CAD tekenpakketten zoals Autocad Mechanical en Intergraph (Autocad-based) vormen jouw
‘ideale’ actieterrein.
Je volgt updates en evoluties in de tekenpakketten op en communiceert de belangrijkste nieuwe
functionaliteiten door aan de collega’s

Aanbod


Je komt terecht in een groeiend en gezond bedrijf dat garant staat voor werkzekerheid en uitdagende
projecten.





Een job met ruimte voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en interne opleidingsmogelijkheden.
Aantrekkelijke en motiverende arbeidsvoorwaarden in verhouding met je profiel en ervaring.
Een toffe werksfeer in een team van gedreven collega’s waar een open communicatie belangrijk is.

Interesse?
Neem snel contact op met Tommie Duyvejonck, HR Manager callensvyncke via onderstaande contactgegevens:
Tel
0473/ 45 52 58
E-mail tommie.duyvejonck@callensvyncke.com
Adres Industrielaan 21, 8790 Waregem

“Small enough to care, big enough to cope”

