Aluvision nv is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium
designprofielen en verlichting voor standenbouw, showrooms en displays. Ons team telt
ondertussen 70 enthousiaste medewerkers en samen staan we voor innovatie, kwaliteit en
service. De expertise van ons gedreven team zorgt voor topprestaties bij klanten wereldwijd.
Om onze sterke groei te ondersteunen, willen wij ons team uitbreiden met een:

LED ENGINEER (M/V)

JE FUNCTIE
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen
en uittekenen van nieuwe concepten met
betrekking tot LED verlichting. Daarenboven
sta je ook in voor de optimalisatie van
bestaande oplossingen en producten.
• Naast de focus op ontwerp en optimalisatie,
zorg je eveneens voor het uitwerken en testen
van prototypes.
• Je fungeert als eerste aanspreekpunt bij
technische vraagstukken en kan dankzij
jouw expertise onze klanten begeleiden en
ondersteunen bij de installatie en werking van
onze LED schermen.
• Je stemt de vooruitgang van je lopende
projecten steeds af met de R&D manager.

JE PROFIEL
• Je behaalde minimum een bachelordiploma,
bij voorkeur in Elektronica of Productontwikkeling.
• Je hebt al een eerste ervaring opgedaan binnen
LED technologie. Kennis van R&D is een
pluspunt.
• Je bent creatief, oplossingsgericht en kan vlot
overweg met Inventor of een gelijkaardig 3D
software programma.
• Je bent communicatief vlot, zowel mondeling
als schriftelijk, en je beschiikt over een goede
kennis Nederlands en Engels.
ONS AANBOD
• Een uitdagende en vaste job in een sterk
groeiende, internationale omgeving.
• Een open bedrijfscultuur waar innovatie en
klantgericht denken bovenaan staan.
• Een autonome functie met ruimte voor initiatief
en mogelijkheid tot het volgen van diverse
opleidingen.
• Een enthousiast team van getalenteerde
collega’s.
• Een passende verloning volgens kennis en
ervaring.

INTERESSE?
Wil je deel uitmaken van een winning team en van de boeiende wereld van designoplossingen?
Stuur dan vandaag nog je cv met motivatiebrief naar marie@aluvision.com. Meer info:
www.aluvision.com of +32 (0)478 13 30 02.

Aluvision > Clemence Dosschestraat 44

> 9800 Deinze, Belgium > T: +32 9 381 54 70 > info@aluvision.com > www.aluvision.com

