
CNH Industrial is één van ‘s werelds belangrijkste producenten van landbouwmachines, tractoren en bedrijfsvoertuigen, de op twee na grootste producent van industriële 
machines en een marktleider die � nanciële oplossingen biedt voor de leasing en aankoop van landbouw- en constructiemachines. CNH Industrial Belgium in Antwerpen 
(voorheen New Holland Tractor Antwerpen) telt bijna 1000 werknemers. Binnen onze groep is CNH Industrial Belgium in Antwerpen een belangrijke producent van 
onderdelen voor tractoren, vooral achterassen en aandrijfsystemen. Dankzij continue weloverwogen investeringen blijft de vestiging in Antwerpen een hoge reputatie 
aanhouden op het vlak van kwaliteit, technische kennis en innovatieve verwezenlijkingen. Door een stijgende vraag van productie zijn wij dringend op zoek naar 
gepassioneerde technische mensen (m/v) met ervaring. 

Manufacturing Engineers 
Functie: • Je industrialiseert nieuwe producten, vrijgegeven door Engineering, overeenkomstig de technische en kwalitatieve specifi caties en binnen de goedgekeurde budgetten • Na het 
in productie nemen van deze onderdelen, werk je nauw samen met de productieverantwoordelijken en de methode-ingenieurs om, via de continue verbeteringsaanpak, de processen 
voortdurend te optimaliseren door verbeteringen aan te brengen of nieuwe ontwikkelingen te introduceren.
Profi el: • Je bent industrieel ingenieur mechanica of elektromechanica • Je hebt een solide technische kennis, je voelt je aangetrokken tot verspaningstechnieken en je bezit een goede 
PC- en CAD-kennis • Je bent communicatief, je hebt een sterk analytisch vermogen en je werkt graag in team • Naast kennis van het Nederlands kan je vlot communiceren in het Engels 
• Ervaring is zeker een pluspunt!

Project Engineers Machining
Functie: • Je bestudeert, ontwikkelt, implementeert en optimaliseert manufacturing processen • Je voert haalbaarheidsstudies uit in samenwerking met Product Engineering • Je bepaalt 
de nodige investeringen om nieuwe producten op de meest effi  ciënte en kwaliteitsvolle manier te produceren • Je doet werkvoorbereidingen van A tot Z • Je begeleidt en traint werknemers 
van de productieafdeling om ze vertrouwd te maken met nieuwe technologieën.
Profi el: • Je bent industrieel ingenieur mechanica • Je hebt ervaring in projectmanagement, productie, processing, tooldesign en -analyse • Je hebt kennis van Industrial Engineering 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken • Je kan vlot communiceren in het Nederlands, kennis van het Frans en/of Engels is een meerwaarde.

CNC Operatoren - ploeg
Functie: • Bedienen van computergestuurde verspaande machines • Verspaande activiteiten (draaien/freezen/boren/schrapen/steken) uitvoeren aan de grote gietijzerstukken en tandwielen 
op onze uitgebreide en moderne CNC-gestuurde machinebatterijen.
Profi el: • A2-niveau (elektro)mechanica met bij voorkeur een 7de specialisatiejaar computergestuurde werktuigmachines en/of ervaring met CNC-gestuurde machines in de metaalsector
• Bereid zijn om in vroege en late shift/vaste nacht te werken.

Monteurs Assembly - dag
Functie: • Specifi eke taken uitoefenen om bij te dragen tot de assemblage van achterassen, versnellingsbakken en aandrijftreinen. 
Profi el: • Minstens een opleiding lager secundair technisch onderwijs (bij voorkeur automechanica, autotechniek, mechanica) en
interesse om in assemblage te werken • Dagploeg.

Onderhoudstechnieker - ploeg
Functie: • Je staat in voor het preventieve en correctieve onderhoud en de optimalisatie van de installaties en het machinepark.
Profi el: • A2 (elektro)mechanica of onderhoudstechnieken of gelijkwaardig door relevante ervaring • Kennis van pneumatica & hydraulica
• Kennis van lezen van machinesysteemschema’s.

Ons aanbod: • CNH Industrial is een ambitieuze en snelgroeiende internationale onderneming met legio carrièremogelijkheden
• Wij bieden een aantrekkelijk salaris met zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …

Enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar karen.imans@cnhind.com


