
 

 

 

 
Projectleider Machinebouw (Ieper-M/V) 
 
Spinnekop gelegen te Ieper, is een familiale kmo met ongeveer 50 medewerkers. 

Wij bouwen machines voor de groenteverwerkende industrie en de landbouw, wij bieden steeds maatwerk voor 
zowel kleine als grote projecten.  Spinnekop staat garant voor service, expertise en flexibiliteit.   
 
Functieomschrijving -jouw verantwoordelijkheden 

Als projectleider machinebouw ben je verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van nieuwe projecten 
van A tot Z. 
 
Samen met collega’s sta je in voor het mechanisch ontwerp van machines en productielijnen: 

- Je verzamelt de specificaties door overleg of door opmetingen ter plekke bij de klant(en.) 
- Je werkt machines uit op maat, vertrekkend van bestaande machine-principes. 
- Je tekent de machines uit in 3D (Solid Works.) 
- Je ondersteunt de verkoop door oplijsten van machine-onderdelen en het maken van 

verkoopstekeningen. 
- Je overlegt dagelijks met de mensen in het atelier (productie) om een correcte en vlotte productie te 

verzekeren.  Je ziet jouw ontwerpen in real time vorm krijgen. 
 
Vanuit het mechanisch ontwerp voorzie je ook de mechanische werkvoorbereiding en productietekeningen: 

- Je ondersteunt de opmaak van de finale productietekeningen. 
- Je ondersteunt bij de aankoop van specifieke machine-onderdelen. 
- Je volgt mee bij bestellingen en leveringen van ‘jouw’ projecten. 
- Je documenteert de finale as-built met eventueel wijzigingen in machine-ontwerpen. 

 
Profiel –jouw kwaliteiten 
 

• Je bezit een technisch bachelor- of masterdiploma: (elektro)mechanica, industriële 
productietechnieken, of gelijkwaardig door ervaring. 

• Ervaring in de sector is zeker een plus. 

• Je hebt technisch inzicht en vertaalt dit vlot naar correcte tekeningen. 

• Je kan, na interne opleiding, zelfstandig werken en werkt daarbij nauwkeurig en stipt.  

• Je communiceert goed met je collega’s en rapporteert aan de zaakvoerder. 

• Machines en techniek zijn je grote passie.  Je houdt van een productie omgeving. 
 
Aanbod -wat Spinnekop jou biedt? 

We bieden een gevarieerde job in een dynamische KMO met vlakke structuur.  Je staat dicht bij de 

zaakvoerders en ontwikkelt een brede kijk op de bedrijfsvoering. 

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 vakantiedagen opbouwt.  Je krijgt ook maaltijdcheques. 

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

en met een vlotte verbinding naar de autosnelweg.    

 

➡ Waar en hoe solliciteren?  Reageer naar Yves Thiers op jobs@spinnekop.be of op 057 20 21 86. 
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