Geef de toekomst samen vorm bij een internationale HVAC-speler met lokaal karakter. Bij Vasco krijg
je de kans om te groeien én het verschil te maken. Samen streven we naar een ideaal binnenklimaat!
Vasco biedt een uitgebreid assortiment van innovatieve en duurzame totaaloplossingen op het gebied van verwarming, ventilatie en
koeling voor een optimaal binnenklimaat. Zo levert Vasco kwalitatief hoogwaardige en internationaal bekroonde designradiatoren die zich
kenmerken door de combinatie van topdesign en functionaliteit. De productiebedrijven bevinden zich in België, Nederland en Polen. Vasco
Group telt ca. 500 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia Groep.

Om haar groeiambities mee vorm te geven
zoekt Vasco voor het hoofdkantoor te Dilsen
een gedreven:

Development
Engineer
Ventilatie
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

PROFIEL

Jouw functie omvat:
•
Je werkt actief mee aan het ontwerp, de uitwerking en
de realisatie van nieuwe marktgerichte producten met de
focus op ventilatie en bijhorende controls.
•
Je werkt concepten uit die optimaal beantwoorden aan
de vereiste technische specificaties, kwaliteit, design en
‘unique selling points’.
•
Je geeft sturing aan projecten of deelprojecten en je leidt
de communicatie met de verschillende stakeholders in
goede banen.
•
Je bepaalt mee de juiste keuze van componenten via
contacten met leveranciers.
•
Je begeleidt keuringen bij externe keuringsorganismen,
zowel in binnen-als buitenland.
•
Je ondersteunt de afdeling kwaliteit en service bij het analyseren van de root-causes van veldproblemen.
•
Je hebt daarbij contacten en samenwerking met
engineers in andere product-segmenten en met andere
R&D-afdelingen binnen de Arbonia groep.
•
Je rapporteert rechtstreeks aan de R&D manager.
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Je hebt een master in de ingenieurswetenschappen (bij
voorkeur met specialisatie thermodynamica of energietechnieken) of een hogere technische opleiding.
Je hebt ervaring met het ontwerpproces van technische
producten.
Je bezit over een gezonde dosis creativiteit en een goede
technische kennis, je kan zelfstandig diepgaand technisch
onderzoek doorvoeren.
Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring met ventilatiesystemen.
Je bent een teamplayer die goed in connectie staat met
zijn
bredere omgeving en vlot communiceert.
Je werkt oplossings- en resultaatgericht.
Je hebt een goede kennis van het Engels (Frans en Duits
zijn een plus).

HET AANBOD
• Een boeiende en gevarieerde functie in een innovatief en
internationaal georiënteerd bedrijf dat deel uitmaakt van een
sterke, beursgenoteerde Zwitserse groep
• Een open werksfeer met korte communicatielijnen
• Je hebt glijdende werkuren
• Een aantrekkelijk salarispakket met mooie extralegale
voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, 33 vakantiedagen en kortingen op de
Vasco-producten

Design the future. Design your life.

www.vasco.eu

