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WHEN ENGINEERING MEETS TALENT
Bent u op zoek naar een technische specialist, bedreven in CAD,
project support of 3D scanning? Of ben je een vakbekwame
ingenieur die op zoek is naar een nieuwe uitdaging?
In dat geval zit je goed bij ons!

CAD CONSULTANCY
Onze CAD ENGI’neers heben de ervaring en de kennis om elke
ontwerpopdracht te helpen realiseren, in welke sector je ook
actief bent. We ondersteunen je in verschillende disciplines:
Mechancial / Electrical / Piping & P&ID / Civil / Lay-out & Infra

WIE IS ENGI TALENTS?
De voorbije jaren hebben we ons gespecialiseerd in 2 domeinen
waarin we onze klanten voorzien van specialisten. Van ontwerp
tot projectmanagement en dit in een waaier aan sectoren en
klanten. We spreken trouwens niet graag van klanten, we praten
liever over business partners, gezien de nauwe band en specifieke
kennis die we over ze opbouwen.
Ondertussen stellen we meer dan 200 projectingenieurs te werk
en voeren we tal van technische projecten uit of bieden we de
ondersteuning die nodig is aan bedrijven die zelf niet over de
nodige resources beschikken. We beschikken over een stevige
pool aan ingenieurs met een brede achtergrond in uiteenlopende
sectoren en specialisaties, zodat we je steeds een profiel op maat
kunnen voorstellen.
Expertise op maat
Welk project je ook in de pijplijn hebt, wij hebben steeds het
gepaste technische profiel. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn we
perfect geplaatst om de juiste specialist aan de juiste partij te
koppelen. Bovendien zorgen we ervoor dat onze ENGI’neers upto-date blijven en technologisch helemaal mee zijn. Zo kunnen we
onze klanten steeds de meest capabele medewerkers blijven
aanbieden.
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Onze experts beschikken over up-to-date kennis, worden continu
bijgeschoold en gaan om met courante CAD-systemen als: Catia,
Solid works, Siemens NX, Creo, Inventor, Tekla, Revit, Autocad en
Eplan.
PROJECT CONSULTANCY
Heb je ondersteuning nodig in technische projecten of
engineering opdrachten? Onze project ENGI’neers zijn actief in
verschillende domeinen:
• Project Management
• Industrial - Civil - Shutdown - Facility
• Maintenance
• Supervision - Maintenance - Planning - Automation - MMS
• Safety & Technical administration
• Testing & Quality
• Production
3D Laserscanning
FARO PointCloud 150m 2D 3D Modelleren 3mm Scene
Plan Management
AutoCAD Masterstructuur Intern/Extern Jaarbon Ownership
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