
ONDERNEMING: Elaut nv

AFDELING: Production & Engineering

LOCATIE: Passtraat 223, 9100 Sint-Niklaas

 WIE ZIJN WIJ?

Elaut nv brengt fun voor spelers
in lunaparken wereldwijd! We
bedenken, creëren en
produceren elektromechanische
amusementsspelen (denk aan
grijpkranen, coin pushers…),
steeds op zoek naar wat de
speler leuk vindt. Onze mensen
leven naar ons motto:

ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als production engineer binnen de Elaut
Group kom je terecht in een dynamische
omgeving waar innovatie en kwaliteit
voorop staan. Jij vormt een belangrijke
schakel binnen het team engineers die zich
elke dag inzetten om prototypes uit de
R&D-afdeling productieklaar te maken.
Dankzij jouw oplossingen verloopt de
productie van nieuwe amusementsspelen
vlotter en beter.

Gedurende 60 jaar is Elaut
uitgegroeid tot een succesvolle
KMO met 180 collega’s in
kantoren in Europa en de VS en
honderden klanten wereldwijd.

Het hoofdkantoor en jouw
toekomstige werkplek is in Sint-
Niklaas. 

Meer weten over ons? 
Check www.elaut.com

TOP QUALITY 
ENTERTAINING
THE WORLD!

http://www.elaut.com/


FUNCTIEBESCHRIJVING
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?1.

Voor onze nieuwe toestellen ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van
de productiestappen en het vormen van de opbouwstructuur. Tijdens de
prototype fase ga je kijken op welke manier de verschillende
subassemblages op een efficiënte manier tot één geheel worden gebracht.
Dit doe je uiteraard niet alleen. Samenwerken over de verschillende
afdelingen is hierbij zeer belangrijk. Daarom rekenen we op jouw
assertieve communicatie en oplossingsgericht denken. 

Je neemt het volledige proces waarin het toestel tot stand komt onder de
loep. Waar nodig, ga je nieuwe oplossingen uitwerken. Je neemt het
voortouw in het uitrollen van oplossingen van concept en 3D ontwerp tot
implementatie in productie. 

Het uitwerken van op maat gemaakte oplossingen voor interne
handling en transport tussen productiestappen.
Het bedenken van specifieke verpakking voor onderdelen komende
van leveranciers of voor verzending van toestellen naar klanten. 
De ontwikkeling van tooling voor het optimaliseren van de
opbouwmethode, en voor het verkorten van de leadtime. 

Hier zijn concrete voorbeelden uit jouw takenpakket: 



WE ARE HIRING

KENNIS /  OPLEIDING

VAARDIGHEDEN

JOB STAAT IN RELATIE MET

Assertieve communicatie en gedrag
Durven & nemen van initiatief en beslissingen
Teamspeler en toch zelfstandig kunnen plannen
Open en eerlijk naar collega’s / oversten
Ordelijk en duidelijke documentatie

Productie
Magazijn
Aankoop

3 .  V E R E I S T E N  O M T R E N T  D E  F U N C T I E

Ervaring Solidworks 2 en 3D is een vereiste (sheetmetal)
Opleiding procestechnologie of kennis door ervaring 
Talenkennis Nederlands en Engels

PRODUCTION ENGINEER

2. TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

Ontwerpen van rekken, karren en andere op maat gemaakte
stockage/transportmiddelen. Dit gebeurt in Solidwork 3D. Vereiste skills zijn 3D
ontwerp en sheetmetal.
Analyseren van de productflow door productie a.d.h.v. het ERP systeem en eigen
metingen. 
Contact opnemen met leveranciers (intern en extern), bepalen wat de optimale
verpakkingsmethodes en hoeveelheden zijn om het rendement te verhogen. 
Het bepalen van batchgroottes a.d.h.v. analyses van de productiesnelheid. 
Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen om de verschillende productiestappen aan
elkaar te schakelen. 
Uitwerken van de optimale flow in het ERP systeem per type assembly. 
Het beheer van specifieke tooling en transportmiddelen valt onder jouw
verantwoordelijkheid.
Documenteren van de processen. 

INTERESSE?

 ZEND DAN JE CV NAAR
CAREERS@ELAUT-GROUP.COM

 

WENS JE DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM EN HEB JE INTERESSE IN DEZE VACATURE?

mailto:careers@elaut-group.com

