Technical Product Engineer – Visé (België)
MC Technics is sinds de jaren ’70 actief en maakt sinds 2016 deel uit van de groep Gazechim. Ze zijn
gespecialiseerd in de distributie van grondstoffen voor de composietindustrie. Met haar twee
operationele kantoren in Nederland en België heeft MC Technics zich gepositioneerd als dé
toonaangevende distributeur van grondstoffen en productiesystemen voor de composiet industrie in
de Benelux. Met een ervaren team en de beschikbaarheid van een R&D laboratorium levert MC
Technics deskundig advies op maat en introduceert innovatieve oplossingen voor een markt die zich
continu ontwikkeld.
Om de vele uitdagingen aan te gaan, is MC Technics op zoek naar een nieuwe Technical Product
Engineer.
Houd je ervan om nieuwe oplossingen te creëren? Heb je affiniteit met materialen en hun
eigenschappen?
Als nieuwe Technical Product Engineer kom je terecht in het Technical Support team met zijn twee
ervaren ingenieurs die je zullen opleiden en begeleiden. Aan het einde van deze opleiding zal je klaar
zijn om de aanvragen van de klanten met grote vrijheid en variatie aan te pakken.

Je verantwoordelijkheden zullen voornamelijk gebaseerd zijn op 3 aspecten:
•

•
•

Specifieke kennis: inzicht in het productengamma, zowel uit technisch als uit technologisch
oogpunt. Begrijpen hoe en waarom ze worden gebruikt (samenstelling van het product,
gebruik, processen).
Kennis delen: in staat zijn technische ondersteuning te bieden, zowel intern - aan collega's als extern - aan klanten - per telefoon, per mail, aan de balie of bij een klanten bezoek.
Kennis van de markt en onderhoud van de relaties met leveranciers en klanten.

Je functie zal bestaan uit:
•
•
•
•
•

Naar aanleiding van specifieke vragen van klanten, juiste adviezen geven.
Gebruiken van grondstoffen en het voorbereiden van laboratoriumtests om klanten
testmogelijkheden te bieden.
Het opstellen van technische rapportages, het delen van technische data en het samenstellen
van dossiers.
Offertes op maat opstellen voor de klanten.
Uw kennis delen als expert.

Je profiel?
Je hebt een diploma ingenieur (industrie, chemie, ..) – net afgestudeerd (of binnenkort) of met enkele
maanden beroepservaring.
Je hebt een vloeiende kennis van het Nederlands en het Frans (zowel mondeling als schriftelijk) –
Engels is een pluspunt
Je hebt een sterke belangstelling voor technische onderwerpen en bent leergierig.
Je bent nieuwsgierig en combineert graag creatieve ideeën en praktijktesten. Je houdt van uitvinden
en heruitvinden.
Je bent bereid je kennis te delen en je – op een constructieve manier - aan te passen aan je
gesprekspartner.
Je beschikt over een zekere handelsgeest, je waardeert klantenrelaties die gericht zijn op
tevredenheid en het adequaat inspelen op geuite behoeften.
Integriteit, respect, beleefdheid en een gevoel voor service zijn waarden die je aanspreken.

MC Technics biedt je:
Een contract van onbepaalde duur met carriere mogelijkheden, "on the job"-opleiding en aangepaste
begeleiding, om de mogelijkheden ten volle te benutten.
Een unieke kans om je carrière een innovatieve wending te geven.
Marktconform salaris aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden o.a. eventueel een
bedrijfswagen aan het einde van de interne opleidingsperiode.

Hoe moet je solliciteren?
Stuur ons je CV en sollicitatiebrief naar j.jacob@mctechnics.com

