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Incomec is een dynamische KMO die innovatieve machines ontwikkelt en assembleert voor 
de voedingsindustrie, dit met focus op gezonde snacks. Al meer dan 30j. staan wij 
wereldwijd bekend voor onze kwaliteit en innoverende technologie. Vanuit onze kantoren 
te Brakel (O-Vl) exporteren we onze machines over de ganse wereld. Onze klanten behoren 
tot de topbedrijven binnen de voedingsindustrie. 
 
Om ons engineering- en R&D-team te versterken zijn wij op zoek naar een (m/v): 

PROJECTINGENIEUR 
Engineering en R&D 

 

	
OBJECTIEF	VAN	DE	FUNCTIE:	
Je versterkt het Incomec engineeringteam en fungeert als rechterhand van het Hoofd 
Productie en R&D. Je ziet dagelijks toe op de montage/assemblage afdeling. Met jouw 
kennis en inzet bouw je knowhow op binnen het domein van machines voor gezonde 
snacks. Jouw inzichten en ervaringen zorgen voor een actieve persoonlijke bijdrage tot de 
continue verbetering van onze technologie en je werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen. 
	
FUNCTIEOMSCHRIJVING:	
• verantwoordelijk voor de productieplanning, eindcontrole en begeleiding van de 

monteurs in het atelier ifv deadlines, kwaliteit en specifieke eisen van klanten 
• omzetten klantenspecificaties naar interne ontwerp- en productiespecificaties 
• plaatsen en opvolgen van bestellingen bij toeleveranciers 
• opvolgen van de levering en montage bij de klanten en, waar nodig, ondersteunen 

van opstart en opleiding ter plaatse 
• overleg op vlak van productontwikkeling (R&D); een persoonlijke bijdrage leveren aan 

de bestaande en nieuwe ontwikkelingen 
• jezelf constant informeren over de relevante evolutie binnen onze sector, sourcen van 

nieuwe toeleveranciers, bezoeken van vakbeurzen 
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JOUW	PROFIEL:	
• industrieel of burgerlijk ingenieur elektromechanica of werktuigkunde of gelijkwaardig 

door ervaring 
• je kan terugblikken op enkele jaren werkervaring als ingenieur binnen de sector van 

machinebouw, engineering, montage of onderhoud van productielijnen, bij voorkeur in 
voedings- of aanverwante sector 

• je bent een gedreven persoon die houdt van technische uitdagingen; je hebt een hands-
on ingesteldheid en houdt van contact met de werkvloer 

• je kan overweg met Autocad, Solidworks of andere tekenprogramma’s 
• kennis hydraulica, PLC sturing, pneumatica, matrijzenbouw, milieu- en 

veiligheidsvoorschriften voor machinebouw zijn een plus 
• je kan zelfstandig werken, maar ook goed functioneren in teamverband 
• je communiceert vlot in het Nederlands, goede professionele kennis Engels, praktische 

kennis Frans en Duits is een plus 
• je bent bereid tot reizen in binnen- en buitenland (10-20%), t.b.v. vakbeurzen en 

technische ondersteuning installaties en opstart productie bij klanten 
 

 

ONS AANBOD: 
• je komt terecht in een jong en dynamisch team, een wereldwijd actieve onderneming, 

in een sterk groeiende markt van gezonde snacks 
• opportuniteiten om jezelf verder te ontplooien en te werken binnen een goed 

georganiseerd en gezond bedrijf 
• grote afwisseling in het werk: hoogtechnologisch (uitdenken, ontwerpen, tekenen) 

maar ook hands-on (assemblage en testen)  
• kans om te reizen en stukje van de wereld te zien 
• aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakket aan extralegale voordelen 
 
 
 

WORDT DIT EEN VOLGENDE STAP IN JOUW CARRIERE? 
 

Indien je interesse hebt in deze job, stuur dan jouw sollicitatie met CV op naar 
jobs@piramide-consulting.be. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Paul Van de 
Velde op het nummer 0475/63 69 39 of 09/281 21 81. 
 
Deze vacature wordt exclusief behandeld door: 
PIRAMIDE – Executive Search, HR & Business Consulting 
Dorpsstraat 25 – 9831 Sint-Martens-Latem 
www.piramide-consulting.be 
(erkend rekruteringsbureau VG1372/B – B.AB08.008) 
	


