
 

   
 

 

Elektrisch ontwerper / werkvoorbereider (Ieper -M/V) 

 

Spinnekop is een kmo uit Ieper met een passie voor machines & een 50-tal medewerkers. 

Wij zijn een machinebouwer, die volledige projecten van A-Z uitwerkt, met constructie in eigen atelier.  

Spinnekop staat garant voor service, expertise en flexibiliteit.   

 

Functieomschrijving -jouw verantwoordelijkheden 

Naast onze huidige elektrisch ontwerper plaatsen wij graag met oog op onze verdere groei en toekomst een 

elektrisch ontwerper bij: 

• Als ontwerper sta je open om eerst enige tijd mee te draaien met de collega's en onze werven. Zo leer 

je alle kneepjes van ons vak. 

• Na inwerkperiode sta je met het ontwerpteam in voor het gehele ontwerp en de uitwerking van onze 

machines (maatwerk, geen seriewerk) voor landbouw en industrie. 

• Afstemming en bespreken van technische details voor uitvoering met het productieatelier. 

 

Je wordt onze hands-on collega binnen de elektrische werkvoorbereiding en montage.  Jouw taken: 

• Ontwerpen en uittekenen van de elektrische schema’s. 

• Opvolgen van de bekabeling in het atelier, je springt bij op piekmomenten. 

• Je schrijft en optimaliseert programma’s. 

• Testen van de elektrische installatie(s.) 

• Bijhouden van de as-built elektrische schema’s. 

• Documenteren van de elektrische componenten in stuklijsten en wisselstuklijsten. 
 

Je bent problem-solver voor onze klanten en deze opgedane kennis zet je ook terug om in nieuwe ontwerpen. 

 

Profiel -jouw kwaliteiten 

• Je beschikt over een bachelor-diploma elektriciteit, elektro/mechanica of automatisering en hebt 

een 1e werkervaring achter de rug. 

• Je kan na interne opleiding zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

• Je houdt van uitdagingen, denkt mee en hebt een goed aanpassingsvermogen.   

Ook stressbestendigheid en logisch denkwerk zitten in jouw bloed. 

• Klantentevredenheid is voor jou een topprioriteit evenals het rendement van jouw projecten. 
 

Aanbod - wat Spinnekop jou biedt? 

We bieden een gevarieerde job in een dynamische KMO met vlakke structuur aan.  Je krijgt volop kansen om 

initiatieven te nemen, jezelf te ontwikkelen en jouw sterktes verder uit te bouwen.  Bij Spinnekop spreken 

mensen mensen, ben je geen nummer en wordt iedere inspanning ook in realiteit gezien. 

We werken in een 39-uren week, waardoor je 6 extra ADV-dagen opbouwt.  Je krijgt ook maaltijdcheques. 

Het bedrijf is gelegen op een toplocatie binnen hartje Ieper, op een kwartiertje wandelen van de Grote Markt.   

➡ Waar en hoe solliciteren?  Reageer op jobs@spinnekop.be of  bel ons, 057 20 21 86. 
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