
 

 

 

 

SKY MAN INTERNATIONAL nv is een Belgische KMO, met een dochterbedrijf SKY MAN USA, LLC in Noord-Amerika, 

die zich specialiseert in de ontwikkeling en de fabricage van gemotoriseerde hangstellingen en takels voor 

personenvervoer, permanente onderhoudsinstallaties voor gevels en industriële toepassingen voor hoogtebereik van 

personen. 

 
(Jr.) Project Engineer 

 
 

Functie 

Gezien de huidige groei van het bedrijf zoeken wij een Project Engineer ter versterking van de Access & Safety cel die 

zich richt op projectwerk voor de rechtstreekse markt (BeFraLu). Na een inloopperiode zijn uw verantwoordelijkheden: 

 
- Na overleg met de commerciële collega(‘s) ben je verantwoordelijk voor het maken van voorsteltekeningen en/of 

technische dossiers ter ondersteuning van een mogelijke verkoop. 
- Je staat in voor het ontwerpen van nieuwe constructies en machines die voldoen aan de eisen van de klant. 
- Je maakt technische tekeningen conform de geldende normen en conform de interne werkinstructies. Dit 

betreft voornamelijk detailtekeningen en productietekeningen. 

- Je rekent je ontwerpen door op mechanisch vlak met behulp van het 3D-pakket Solidworks. 

- Je verwerkt alle gegevens binnen de deadlines tot een sluitend productiedossier en zorgt dat dit besteld 

wordt via het ERP programma. 

- Je werkt nauw samen met je collega’s van aankoop en productie om een goede coördinatie van het project te garanderen. 
- Je werkt nauw samen met de Project Manager die instaat voor de installatie op de werf en ondersteunt hem waar nodig. 

 
De Project Engineer rapporteert aan de Manager Access & Safety. 

 
 

Profiel 

- Diploma hoger technisch onderwijs (Bachelor of Master – Mechanica, Electromechanica, Productontwikkeling, 

Industrieel Ontwerp) of gelijkwaardig door ervaring. 
- Doorgedreven kennis van 3D ontwerpen/tekenen is vereist. 

- Grondige (electro-)mechanische kennis. Noties van sterkteberekening van staalconstructies (manueel en 

Solidworks) is een pluspunt. 
- Feeling en/of praktijkervaring ivm machinebouw is een pluspunt. 

- Moedertaal: Nederlands. Kennis van Engels is een must. Kennis van Frans is een pluspunt. 

- Je gaat nauwgezet te werk. Je bent in staat om zelfstandig te functioneren en je bent een echte teamplayer. 

 

 
Aanbod 

- Gepast salaris naar ervaring 

- Maaltijdcheques 

- Hospitalisatieverzekering 

- Groepsverzekering 

 
 

Je belandt in een innoverende organisatie, waar je persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met het opleveren van 

ijzersterke resultaten voor onze klanten - nationaal én internationaal. 

 
Kandidaturen sturen naar: info@sky-man.com, t.a.v. Daniëlla Van Beneden. Meer informatie over ons bedrijf: 

www.sky-man.com. 

 
 
 
 
 
 
 


