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Function

Director Global Engineering

Reference number

BE757035

Location

Sint-Truiden

Level of education

Master

Level of experience

Senior

Jouw Functie
Je bent verantwoordelijk voor het definieren en implementeren van een global engineering
strategie die de lange termijndoelstellingen van het bedrijf succesvol ondersteunt.
Je leidt de internationale engineering activiteiten op vlak van proces development en
equipment engineering en zorgt ervoor goed op de hoogte te blijven van toekomstige trends en
evoluties binnen dit domein.
Je stuurt en ondersteunt het internationale engineering team zodat deze ervaren experten op
professionele wijze de door jou gedefinieerde strategie uitvoeren en opvolgen.
Je zet wereldwijd een gefundeerd project management systeem op om lopende projecten op
te volgen. Als leider van verschillende (internationale) projectteams coördineer je deze projecten
op technisch, kwalitatief en financieel vlak.
Na grondig marktonderzoek en de nodige contractonderhandelingen installeer je de vereiste
technische installaties en equipment in de verschillende sites.
Je beheert de kosten en andere KPI’s via Balanced Score Cards en zorgt voor een verantwoord
budgetbeheer.
Je detecteert en initiëert vooruitstrevende processen voor projecten met betrekking tot nieuwe
producten en ondersteunt de salesafdeling om nieuwe business te genereren.
Jouw Profiel
Je beschikt over een stevige kennis en uitgesproken interesse in verspaningstechnieken en
machines.
Jouw sterke communicatieve en sociale vaardigheden laten jou toe het vertrouwen van diverse
stakeholders te winnen en zowel met klanten leveranciers als jouw team succesvolle relaties en
samenwerkingen uit te bouwen
Jouw strategisch inzicht, industriële expertise en people managementskills kenmerken jouw
profiel en je wordt gedreven door innovatie en technische competentie.
Je bent vlot meertalig en functioneert optimaal in een “global” industriële setting waar
technische efficiëntie en kwaliteit key is en ten dienste staat van de klant.
Ons Aanbod
Deel uitmaken van één van de sterkste spelers in de werelwijde markt van aandrijftechnologie.
Een cruciale rol in het verder garanderen en versterken van de marktpositie van VCST als één
van de high-end component leveranciers met hoogste kwaliteit en laagste total cost.
Een internationaal, zeer gedreven team van technische specialisten en managers, met
jarenlange ervaring binnen hun domein.
Een erkenning en salarispakket in overeenstemming met jouw expertise en de
verantwoordelijkheid van deze rol.
Stuur je C.V. en motivatiebrief met referentie BE757035 naar Hudson, t.a.v. Nic Nicasy, Herkenrodesingel
4a/2, 3500 Hasselt, tel 011 24 75 05, e-mail nic.nicasy@jobs.hudson.com. Je reactie wordt snel en
confidentieel behandeld.

