
 

 

Junior Project Engineer 
 

 
FRANTSEN BVBA is dé specialist in transportsystemen op basis van de schroef van Archimedes.  
Enerzijds fabriceren we diverse producten zoals schroefbladen, schroeflinten, asloze spiralen, schroefassen, tot zelfs grond- en 
ankerboren. Anderzijds ontwikkelen en fabriceren we volledige schroeftransporteurs, zoals koker- en trogtransporteurs, extractie-

, doseer- en overslagschroeven en zorgen voor de montage én het onderhoud met kennis van zaken. 
 
Samen met onze zusterbedrijven www.entecom.be, specialist in kettingtransportsystemen te Leuven en www.amesco.be, EN1090 
metaalconstructiebedrijf te Kinrooi, zijn we een totaalpartner voor de industrie. 
 
Voor meer info: www.frantsen.be 
 

 

 Uw profiel: 
 

❑ Van opleiding bent u technisch gevormd, bij voorkeur Bachelor in de Industriële Wetenschappen (industrieel 
ingenieur) optie electro-mechanika of van gelijk niveau door praktijkervaring.  

❑ U hebt een sterke interesse in de fabricatie van mechanische installaties en staalconstructies. 
❑ kennis van tekenprogramma’s Solidworks is een must 
❑ U bent flexibel en praktisch ingesteld en bereid om te leren in dit vakgebied. 
❑ U gaat gestructureerd te werk en beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. 
❑ U spreekt vlot Nederlands én Frans. (Talenkennis is een pluspunt) 
❑ Werkervaring is niet vereist, doch is wel een pluspunt. 

 
Uw uitdaging: 

❑ Na een opleidingsperiode krijgt u de productgroep schroefassen en schroeftransporteurs voor uw rekening: 
o Indien vereist verzorgt u de opmeting bij de klant ter voorbereiding van het uit te voeren werk. 
o U zal zorgen voor de opmaak en de opvolging van de prijsofferten en de klanten met kennis van zaken 

te woord staan. 
o U zal de klantenbestellingen verwerken, en deze samen met de technisch tekenaar omzetten in 

werkplaatsinstructies en de fabricatie ervan opvolgen in onze werkplaats. U voert het tekenwerk uit in 
3D Solidworks. U wordt in het tekenwerk begeleid, doch basisinzichten in staalconstructies en 
machinebouw zijn u bekend. 

o U controleert de vordering en de kwaliteit der werken in onze werkplaats en rapporteert aan de Business 
Unit Manager. 

o U beheert de planning en zorgt dat alles tijdig wordt uitgeleverd. 
o Maw beheert u voor de productgroepen schroefassen en schroeftransporteurs het proces van A tot Z. 

❑ U assisteert de project managers bij de calculatie van nieuwe projecten. 
 

Ons aanbod: 
❑ Een polyvalente en uitdagende job in een dynamische werkomgeving 
❑ Een correct en competitief salaris 
❑ Een dynamisch en groeiend bedrijf 
❑ Frantsen behoort samen met www.entecom.be en www.amesco.be tot een bedrijvengroep, waardoor 

synergiën aanwezig zijn op zowel commercieel vlak, als op vlak van technische kennis en ervaring. 
 
 
Als bovenstaand profiel u op het lijf geschreven is verwachten wij spoedig uw kandidatuur per e-mail: v.coudron@entecom.be 
(kandidaturen worden strikt confidentieel behandeld)    
 
 
FRANTSEN BVBA 
Industriezone Landen 3041 
Roosberg 5A 
B-3400 Landen Belgium 
www.frantsen.be 
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