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Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

 
PROJECT ENGINEER      fulltime 
 
 

Bedrijfsomschrijving 
HG Engineering houdt zich bezig met de ontwikkeling en bouw van machines in zeer uiteenlopende richtingen. 
Denk hierbij aan: automatiseringsmachines voor productielijnen, transportsystemen, handelingssytemen en 
bewerkingsmachines. Hierbij wordt het totaal pakket verzorgd ‘van concept tot realisatie’.  
HG Engineering en Machinebouw B.V. is gevestigd in Asten. 
 

Je werkzaamheden en functie informatie 
Als project engineer houd je je bezig met het zelfstandig ontwerpen van machines constructies en deelsysteem. 
Door de grote diversiteit aan projecten word je voorzien van zeer afwisselend en uitdagend werk. 
 

• Je stelt ontwerpspecificaties op  

• Je denkt mee in oplossingsmogelijkheden 

• Je werkt schetsen en technische specificaties van machines en systemen uit.  

• Je voert sterkteberekeningen uit 

• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd  

• Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband 
 

De functie eisen 
• Een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• HBO werk- en denkniveau met afgeronde opleiding in de richting werktuigbouwkunde of 
mechatronica.  

• Kennis van 3D teken-software (Solid Edge is een pré)  

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel intern als extern gericht 

• Kan prioriteiten stellen, ook onder uitdagende omstandigheden 

• Pakt uitdagingen met beide handen aan 
 

Wij bieden 
• Afwisselende en uitdagende full time baan 

• Persoonlijke loopbaan begeleiding 

• Prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie 

• Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en/of cursussen 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
Sollicitatieprocedure 
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie?  
Neem dan gerust contact op met Bart van Gemert, telefoon: 0493-670350.  
Wil je solliciteren naar deze functie stuur dan je cv en motivatie naar: info@hgengineering.nl.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door HG Engineering niet op prijs gesteld. 
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