Vanuit het landelijke Tildonk zijn wij marktleider en trendsetter in de ontwikkeling en montage van alle mogelijke
soorten tijdelijke stalen structuren.
Sinds de start van het Stageco avontuur in 1985 trokken wij de baan op met de grootste rocksterren, bouwden
wij state-of-the-art structuren voor de bekendste modemerken en ondersteunden onze tijdelijke structuren
pausen, presidenten en zowat alle sport-grootheden. Wij reizen van Amerika tot Afrika, via Azië en Oceanië
terug tot in België.
Creativiteit, teamwork en een ‘can do’ mentaliteit maken de kern uit van onze bedrijfscultuur; nee zeggen doen
we zelden; ja zonder alle antwoorden te hebben des te meer.
‘Never a dull moment‘ is onze officieuze bedrijfsslogan en we draaien onze hand niet om voor een technische uitdaging of een logistieke puzzel.

Ben jij klaar om mee ‘live’ te gaan? Om aan de groeiende vraag te voldoen
breiden we ons team te Tildonk uit met:

ontwerpingenieurs

Onze uitgebreide stock aan materialen en onderdelen is jouw bouwdoos. Je bent dagelijks in de weer om met
buizen, palen, trussen en andere onderdelen een staalconstructie uit te werken dat technisch uitvoerbaar en
veilig is. In een team van ingenieurs en projectmanagers zetten jullie de dromen van onze klanten om in een
technisch ontwerp en een uitvoerbaar eindproduct. Innovatie en creativiteit zijn hierbij de drijvende kracht.

Functie:
Je rapporteert aan de R&D manager en je verantwoordelijkheden zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•

Op projectbasis ontwerpen van nieuwe staalconstructies. Je maakt hierbij gebruik van gekende en bewezen principes en zoekt proactief naar innovatieve oplossingen.
Creëren en beheren van het 3D CAD model en de stuklijst van het ontwerp.
Uitwerken van het ontwerp tot en met de vrijgave van de fabricatietekeningen en onderdelen, hierover
communiceren met de interne en externe productie-eenheden.
Materiaallijsten en bouwtekeningen opmaken en hierover communiceren met de materiaalbeheerder,
projectleider en werfleider.
Mee instaan voor de werfvoorbereiding en technische ondersteuning bieden aan de bouwploeg. Indien
nodig ga je on-site, zowel in binnen- als occasioneel in buitenland.
Meerdere projecten lopen gelijktijdig, je schakelt vlot en behoudt het overzicht.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een master industriële wetenschappen (bouwkunde, mechanica of elektromechanica) of
gelijkwaardig niveau met relevante ervaring.
Autodesk Inventor of andere parametrische CAD software kent voor jou geen geheimen.
In AutoCad 3D vind je vlot de weg, zoniet grijp je volop de kans om je deze kennis via on the job training eigen te maken.
Je hebt kennis van staalontwerp en het maken van constructietekeningen.
Eerdere ervaring met een PDM/PLM systeem zien we als een sterk pluspunt
Conceptueel denken gaat bij jou vanzelf en je bezit een degelijke portie ruimtelijk inzicht.
Doorlooptijd van de projecten is vaak kort, je slaagt erin efficiëntie en snelheid met nauwkeurigheid te
koppelen en je geniet ervan in korte tijd mee iets ‘groots’ op poten te zetten.
Een nakende deadline geeft je energie, je weet dat deze heilig is in onze branche.
In team ben je in je element. Samenwerken om unieke opdrachten tot een goed einde te brengen geeft
je voldoening.
Een werkomgeving waar initiatief, direct persoonlijk contact, en een pragmatische ingesteldheid centraal staan voelt voor jou vertrouwd aan.
Je schrijft en spreekt vlot Nederlands en Engels.

Aanbod:
Bij ons vind je een boeiende uitdaging bij een topspeler uit de sector die een unieke mix biedt van een inventieve
KMO en een internationaal werkdomein.
Hoewel Stageco Group internationaal klanten bedient kom je terecht in een lokaal verankerde en informele
werkomgeving waar een familiale sfeer heerst met een pragmatisch karakter. Dit alles wordt aangevuld met een
competitief loon, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een sterk team en af en toe een feestje natuurlijk.

Interesse?
Maak jouw curriculum vitae en motivatie over aan:
Bianca.marrant@stageco.com
Stageco Belgium
Bianca Marrant
Kapelleweg 6
3150 Tildonk

