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Vacature Projectingenieur 
 
Ontwikkel jezelf bij dé wereldwijde referentiepartner op gebied van testinstrumenten voor het 
bepalen van dynamische materiaaleigenschappen.  
Bij IMCE bepaal je zelf hoe ver je komt. Wat mag je zeker verwachten? Samenwerken met de 
beste experts in het vakgebied, gave projecten voor toonaangevende klanten wereldwijd en 
ontwikkelen van de nieuwste tools. Maar je krijgt vooral echt de ruimte om jezelf te ontwikkelen 
in jouw interessegebied. Dat verrijkt je leven en je carrière altijd.  
 
IMCE heeft voor de komende jaren een ambitieus groeiscenario opgesteld. Om dit scenario waar 
te maken breiden we ons team uit met een projectingenieur. 
 
Wat wij doen?  
De natuurlijke bronnen voor het vervaardigen van alledaagse “producten” is eindig. Dat wil zeggen 
dat we slimmer en efficiënter moeten gaan omgaan met deze gelimiteerde bronnen. Nieuwe 
materialen ontwikkelen die lichter, sterker en duurzamer zijn, is daarom onvermijdelijk. Onze 
meetinstrumenten stellen onderzoekscentra en bedrijven wereldwijd in staat om een diepgaand 
inzicht te krijgen in de (thermo-) elastische eigenschappen van hun materialen. Onderzoekers 
gebruiken de meetresultaten van onze toestellen om gefundeerde beslissingen te maken tijdens 
de R&D fase. Vaak schrijven ze wetenschappelijke artikels die gebaseerd zijn op deze 
meetresultaten.  
Met meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling van deze toestellen en meettechniek hebben wij 
een enorme toegevoegde waarde voor onze klanten!  
 
Intensieve begeleiding naar de top  
Ben je aangenomen? Proficiat! We begeleiden je intensief en bieden je een interessant 
trainingsprogramma aan in ons hoofdkantoor in Genk (BE). Meten van metalen, vuurvaste 
materialen en keramiek tot composieten. Dit wil je leren, want dit is dé toekomst.  
 
En dan?  
Na je inwerkperiode stroom je door als projectingenieur, je zal dan betrokken worden bij 
bestaande en nieuwe projecten. Jouw kennis en inzicht zal ons in staat stellen om onze klanten te 
blijven voorzien in de meest innovatieve oplossingen, want daar staan wij voor. 
Je ondersteunt daarnaast in onze bestaande processen en denkt continue mee om deze te 
verbeteren. 
Administratief kan je ook je steentje bijdragen: projectvoortgang documenteren, bestellingen 
plaatsen/opvolgen, werkplaatsorganisatie, daar word je gelukkig van! 
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Wij verwachten van jou: 
✓ Een succesvol afgeronde Professionele Bachelor of Master in een technische richting. 
✓ Kennis van 3D ontwerpsoftware, bij voorkeur Autodesk (Inventor, AutoCAD & Vault). 
✓ Kennis van algemene software zoals MS Word, Excel, etc. 
✓ Sterk technisch inzicht met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en de wil om te leren. 
✓ Kennis van elektronica is geen must, maar zeker mooi meegenomen. 

 
 De sollicitatieprocedure 

1. Jouw sollicitatie 
Stuur jouw CV en persoonlijke motivatie waarom jij de geknipte kandidaat bent naar 
vacature@imce.net 
Binnen een week hebben we jouw kandidatuur bestudeerd en hoor je of we je uitnodigen 
voor een eerste kennismakingsgesprek. 
 

2. De eerste kennismaking 
We gaan samen ontdekken of we bij elkaar passen. We horen graag wie jij als persoon 
bent, wat je capaciteiten zijn en hoe je jouw toekomst ziet. Wij lichten je verder toe wie wij 
zijn en welke kansen we je kunnen bieden. 

 
3. Het opvolgingsgesprek 

Heeft het eerste kennismakingsgesprek ons allebei overtuigd? Dan gaan we je uitnodigen 
voor een tweede gesprek. We gaan verder in op de invulling van je functie en je motivatie. 
Aansluitend vinden er een paar kleine tests plaats. Hebben we samen een goed gevoel, dan 
zullen we jou een contractvoorstel doen. Onze contractvoorwaarden zijn zeer aantrekkelijk 
en veel is bespreekbaar. 
 

Past je profiel niet 100% in deze functieomschrijving? 
Bij IMCE streven we naar een diverse, inclusieve en authentieke werkomgeving. Dus, ben je 
enthousiast over deze rol, maar komt jouw profiel niet perfect overeen met de vereiste 
kwalificaties? Dan moedigen we je toch aan om je kandidatuur te stellen. Je zou toch maar eens 
de geknipte persoon kunnen zijn voor deze rol of andere rollen binnen het team. 
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