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Atcomex BV zoekt: 
een “junior project manager (M/V)” 
 
 
 
DE WERKGEVER 
 
Atcomex BV, met vestigingen in Hamme (België) en Kielce (Polen), ontwerpt, produceert en 
onderhoudt wagens voor vliegtuigbetanking, vacuümwagens en ADR tankwagens. In deze 
sectoren is Atcomex een gevestigde waarde. Meer dan de helft van de omzet is export, zowel 
binnen als buiten Europa. Atcomex maakt deel uit van de familiale groep Denoo. 
 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 

- Je ondersteunt de project managers in hun projectopvolging van A tot Z: 
o Je helpt bij het maken van voorcalculaties bestemd voor de verkoopafdeling en 

de uitvoering van de correcte flow van het voertuig. 
o Je zorgt voor de materiaallijst en bestelt de materialen op correctie tijdstippen in 

de productieflow.  
o Je werkt mee aan de opmaak van gedetaileerde schema’s (pneumatisch, 

elektrisch en hydraulisch) en volgt de werkzaamheden in de werkplaats op. Je 
bent het aanspreekpunt van onze vakmensen en geeft hen instructies waar 
nodig. 

o Je werkt nauw samen met de bevoegde instanties om de juiste keuringen, 
homologaties etc te bekomen. 

o Je begeleidt de oplevering naar de klant toe en maakt nacalculaties van de 
gebruikte materialen en de gepresteerde uren. Je zorgt voor de handleidingen bij 
de geleverde voertuigen. 

- Je volgt de regelgeving op die van toepassing is op onze bedrijfstakken en zorgt voor een 
correcte uitvoering ervan in de projecten. 

- Beroepsverplaatsingen in het binnen- en buitenland kunnen deel uitmaken van de job. 
 
 
 
PROFIEL 
 

- Je behaalde een diploma Industrieel Ingenieur, ook schoolverlaters komen in 
aanmerking. 

- Je kunt zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid. 
- Je bent leergierig en bereid je blijvend bij te scholen. 
- Je bent creatief en hebt oog voor detail. Je hebt een probleemoplossende aanpak. 
- Je hebt ervaring met Twincat of bereid je erin te verdiepen. Kennis van Autocad en/of 

Inventor is een pluspunt. 
- Je spreekt vlot Nederlands, hebt een goede kennis van het Engels en basiskennis van 

het Frans. 
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AANBOD 
 
Een boeiende functie in een internationale omgeving. 
Een aantrekkelijk loon. 
Een uiterst gevarieerde job met intellectuele uitdaging. 
Doorgroeimogelijkheden - uitbreiding naargelang jouw interesses. 
 
In deze zeer specifieke technische omgeving kan je steeds beroep doen op je collega’s om de 
nodige kennis te verzamelen. 
 
 
 
PLAATS VAN TEWERKSTELLING 
 
Zwaarveld 11, 9220 Hamme 
 
 
 
JE WORDT AANGEWORVEN DOOR 
 
Atcomex BV 
 
 
 
HOE SOLLICITEREN 
 
CV en motivatiebrief mailen naar jobs@atcomex.eu 


