
ONDERNEMING: Elaut nv

AFDELING: 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 engineer binnen de Elaut Group kom je
terecht in een dynamische omgeving waar
innovatie en kwaliteit voorop staan. Je
functioneert in een klein team van
engineers en zorgt voor de technische
ondersteuning van onze productie van
amusementstoestellen.

Samen met je collega engineers ben je
verantwoordelijk voor het productie klaar
maken van de door R&D gelanceerde
prototypes. Hierbij heb je o.a. aandacht
voor het zo optimaal mogelijk kunnen
assembleren van toestellen, alsook
maintenance en ben je up-to-date qua
beschikbare productietechnieken.

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/


TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als engineer werk je projectmatig over de verschillende afdeling heen
Je bent in direct contact met onze productie en kan samen met hen duurzame
oplossingen uitwerken bij productie-gerelateerde issues.
Als engineer sta je mee in voor product improvement in Solidworks
Uitwerken van de optimale flow in het ERP systeem per type assembly en bijhorend
beheer van de masterdata
Documenteren van relevante procesgegevens. 
Interne instructie manuals uitwerken

KENNIS /  OPLEIDING

VAARDIGHEDEN

JOB STAAT IN RELATIE MET

Teamspeler 
Ordelijk en gestructureerd werken
Communicatief sterk en kan met verschillende persoonlijkheden om, zowel
leidinggevenden als collega’s
In staat om je snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden en kunt onvoorziene
veranderingen omzetten
Multitasker
Aandacht voor detail

Productie
R&D
Service
Aankoop

C O M P E T E N T I E P R O F I E L

Professionele bachelor Elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring
Ervaring Solidworks 2 en 3D is een vereiste (sheetmetal)
Technisch inzicht in de elektromechanische werking van een toestel
Basiskennis elektriciteit en lezen van elektrische schema’s is een pluspunt
Talenkennis Nederlands en Engels



WE ARE HIRING
ENGINEER

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?

WAT BIEDEN WIJ AAN

Je komt terecht in een sterk groeiende, internationale, familiale KMO in de kantoren
te Sint-Niklaas met korte beslissingslijnen en een technologisch productieproces
waarin continu geïnvesteerd wordt. 
Je speelt een sleutelrol in het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe
amusementsspelen.
Je wordt deel van een groep toegewijde professionals die stuk voor stuk
geëngageerd en gemotiveerd zijn om de groei van Elaut nv verder te zetten. 
We bieden je een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

mailto:careers@elaut-group.com

