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Absolem NV, gelegen te Mechelen en Turnhout is op zoek naar  

Een gedreven Mechanical Designer 

The job 

Doen wat je graag doet. Dat maakt gelukkig. 

 

Ben jij iemand die houdt van variatie en uitdagingen? Bij Absolem zal je ingezet worden op diverse projecten waar je verantwoordelijk bent 
voor het ontwerp van innovatieve en hoogtechnologische producten en machines. Naargelang de grootte en complexiteit van het project, 
krijg je de uitdaging om de volledige ontwikkeling van concept tot oplevering van de machine geheel zelfstandig uit te werken. Hierbij hoort 
niet alleen het design, maar ook het detailleren en up-to-date houden van de technische documentatie van je projecten. Daarnaast ben jij 
de contactpersoon voor zowel klanten als leveranciers voor de toegewezen projecten bij onze klant. De rapportage gebeurt rechtstreeks 
aan de Projectmanager en/of Projectleider. 
 

Waarom jij? 

Mensen maken het verschil. Dat is een feit. 

 

Om de verdere groei van ons engineeringteam te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een ervaren, gepassioneerde Mechanical Designer. 
Kwaliteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid zijn de kernwaarden die je elke dag met onze klanten wil delen. 
 

Is dit jouw profiel? 

De grootste kennis is zelfkennis. 

 

• Masterdiploma Elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring. 
• Een aangeboren nieuwsgierigheid voor machinbouw/ontwerp. 

• Minstens 5 jaar relevante werkervaring als ontwerper in machinebouw/productontwikkeling. 

• Goede kennis en ervaring van één/meerdere CAD-pakketten: Creo, NX, SolidWorks, Inventor,… 

• Vertrouwd met de geldende normen en machinerichtlijn (CE). 
• Zelfstandig en zin voor verantwoordelijkheid 

• Nauwkeurig in de uitvoering van je werkzaamheden. 

• Communicatief vlot in de omgang en enige ervaring met het aansturen van mensen. 

• Consulting skills 

• Flexibel en positief ingesteld. 
 

 

Wat bieden wij jou? 

Bij Absolem kan je jezelf zijn. 

 

Groei en zelfontwikkeling 

Het ingenieurschap en het ontwerpen vergt vakmanschap dat met de jaren groeit. Niet alleen dat telt! Jouw persoonlijke groei en 
ontwikkeling die tijdens de jaren evolueert is ook belangrijk. Daarom bieden wij je graag een creatieve en stimulerende werkomgeving met 
afwisselende projecten waarin je jouw expertise verder kan ontwikkelen. Wij willen ons dan ook graag persoonlijk engageren om jou hierin 
ondersteuning te bieden met persoonlijke begeleiding en coaching, de mogelijkheid om opleidingen te volgen en kennis uit te wisselen met 
collega’s met jarenlange ervaring.  

Financieel  

Daarnaast besteden we ook aandacht aan duurzaamheid, door het werk op termijn aangenaam en interessant te houden. Ook naar 
verloning toe.  Bij jou in de buurt werken zal ook zorgen voor een balans tussen werk en privé. Wat betekent dit concreet: 

• Volledige hospitalisatieverzekering met tandzorg en ambulante kosten. 

• Groepsverzekering volledig door Absolem gedekt. 

• Mogelijkheid tot bedrijfswagen en fietsleasing 

• Persoonlijk opleidingsplan zowel op technisch vlak als rond zelfontwikkeling. 

• Marktconform loon 

http://www.absolemengineers.be/
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Wie zijn wij? 

Unieke aanpak van Absolem Engineers & Absolem Prolab. 

 

Absolem is een engineering bedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van innovatieve projecten voor ontwikkelings- en maakbedrijven, 

hoofdzakelijk in electro-mechanische disciplines en machinebouw. We voeren projecten uit in onderzoek, projectvoorbereiding, 

procesontwikkeling, machineontwerp of projectbegeleiding, in de meest uiteenlopende sectoren. 

Absolem leeft van de passie voor techniek en innovatie, met een historiek van 45 jaar in de wereld van de engineering. Daar voegen we 

een frisse en duurzame visie aan toe voor de ontwikkeling van onze engineers en onze omgeving. Dit maakt van Absolem een 

toekomstgericht bedrijf met veel ervaring en tegelijk een organisatie met een jonge dynamische spirit, die uitgaat van de essentie voor 

mens en techniek. 

Voor elk project de juiste engineer, daar gaan we elke dag voor. Daarom werken we enkel met eigen medewerkers. Zij worden ofwel ter 

plaatse ingezet, of we voeren de projecten uit in ons eigen engineering centrum te Turnhout, waar we toegang hebben tot een 

geavanceerde testomgeving met meetapparatuur en de capaciteit om prototypes of machines te bouwen. 

Uniek is onze brede ervaring in lasertechnologie en ons eigen laserlabo, het grootste in Europa in een niet- academische omgeving. 

 

 

 
 

Ben jij de juiste persoon voor deze job? 

Dan zal jij het verschil maken. 

 

We kijken ernaar uit om je te leren kennen. 

talent@absolem.be – met vermelding: Mechanical Designer  

 

Nog vragen?  Ilse staat je graag te woord. – 015/29 42 49 
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